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 ممارس

 مجم 22483110

 سو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نحيلا هللا مس

 هالآلاو ماعنإلاو لضفلاو نانئمالاو لوطلاو ناطلسلاو ةمظعلا يذ هلل دمحلا

 نسحأف رو أرذو نقتأف ربدو مرأف ىفقو منأف قفزرو محف ردق يذلا ماسجلا

 هناهر نويعلل حضوو هتجح سوفنلا يف تماقو هتفرعم لوقعلاب تلصتاف روص ام
 لادلاو اداشرإو الضفت هزع ليبس ىلإ يداهلا هناطلسو هتردق بابلألا رهقو

 هتاعونصم عئادبو هتاقولخم بئاجم لعاج اداقتعاو الوق هب معنلا طابترا ىلع

 ةربعل قلخن ام ضعب يف نإو هتيلزأو همدق ملع ىلإ املسو هتفرعم ىلإ اليبس

 تاومسلا قلخ هتايآ نف راكفألاو ةليقصلا رطاوحللا يوذل ىركذو راصبألا يلوأل

 اهيف لعجو موجنلاب اهنيزو اهكلس ,ظنو اهكمس عفرف ءامسلا امأف ضرألاو

 بقاعت امه.راجمب معتسيو رابنلاو ليللا يف امهم ءاضتسي نيتيآ رمقلاو سمشلا
 اهنم جرخأو اهداوطأ ىسرأو اهداهم طسبف ضرألا امأف راصعألاو روهدلا

 مهفرعو اهكالفأ مل ىرجأو اهكالمأ مهأوبف هقلخ اهنكسأو اهاعرمو اهءام
 الهسو ارو ارب اهيف ريسلا ىلإ مهادهو اهراضمو اهعفانم مهملعو اهكلاسم

 نم ىلاعتف ريدقتو ةثئيشمو ريبدتو ةثمكحم هتردق تلج هنم كلذ لك ارعوو

 .هناهرب و هعنصو هناطلسو هكلم اذه

 «هيلإ> قبس ام رطاوخلاو راكفألا هيف لمعتساو رظانلا هب ينع ام لضفأ نإف

 2 فاق و. مووفتس), آم 4, <(

 3 قزرو] فأرو مه ةعطتةم. | ًارفو هص.1© .٠ 4 تريلا 5طلوو. <05 ليس 56

 لبس 1 | هزع 810: هديح م ةماتادم. ٠ 6 هتاعوتمم مئادبو م6: راصبألا يلوأل 12 .٠ ه يوذل

 ممن يلوأل 12 ©0010 ملبتيو 82 : مانيسو 1, ملميل م 5عطبهص. .٠ 16 قيسام م16: نساع

 © | (هيلإر كمطلسم. ٠
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 ةدريكناو ةيلاطيإو ةيلّمص كلم هتردقب ردتقملا هللاب_زتعملا راجر ىظعملا كلملا

 مورلا كلم نم ريخن وه ذإ ةينارصنلا ةلملل رصانلا ةيمور مامإ «زعم> ةيرولقو
 لدعلا نيدب هتلم يف نادو اضقنو اماربإ هتدارإ ىلع رومألا فرصو اضبقو اطسب

 ىرجأو مايق نسحأ هتكلمم بابسأب ماقو لضفلاو لوطتلا فنكب مهيلع لمتشاو
 باقر لذأو ابرغو اقرش دالبلا حتتفاو مايتلا لجأو ماظن لضفأ ىلع هتلود ناس

 ددعلاو ددَعلا ةرفوتم شوبج- نم هيرحب ام ابرقو ادعب هتلم لهأ نم ةربابجلا
 اهتقرعم يف ىواسنو ربا ريلا ايف قدص ددملا ةرصانتم ةفئاكتم ليطاسأو
 ريسع مارم يأو هيلع رطخمي ملو هيلإ لصي مل ديعب ضرغ يأف رصبلاو عمسلا
 تاداعسلاو هتادارإو هتايغتبم قفوب ةيراج رادقألا ذإ هيدل رسيتي ملو هب ظحب م
 يرسعق زع يق ادبأ هؤايلوأف هتانكسو هتاكرح يف هرايثخا ىلع ةفرصتمو هل ةمداخ

 ايازم مو اهناكرأ ديش رخف بتارم مكف عباتتم راوبو لذ يف هزادعأو عئاش
 مث ايكز اسرغو ايهز اضور اهقئادح ريصو اهراطقأ رونو اهراقأ علطأ مم
 عم لالحللا نسح لاعفألا ليمج ىلإو قارعألا بيط قالخألا مرك ىلإ عمج
 ريبدتلاو يأرلا دادسو ىملحلا روفوو لقعلا روغو نهذلا ءافصو سفنلا ةعاجش

 بئاصلا مهسلاك هيمارمو بقاشلا مهفلا ةباهن نم رومأآلا فيراصتب ةفرعملاو
 تاظقي هتامونو هيلع فقو تاسايسلا عيمجو هيدل ةحتفتسم بوطخلا تالفقمو

 .رطاوملا ثويغلاو رخاوزلا راحبلا هاياطعو ماكحألا لدعأ هماكحأو مانألا

 8 (12-1 همم اةه)ر آل, 23 6

 1 مظمملا] مظعلا © | ةيلاطيإو] ةيكاطياو © | ةدريكناو] ةدويكساو © ٠ 2 ةبرولفو ه0 | «زمم)
 5مطلقو. .٠ ه4 هتكلم] كم © ٠ 5 لضفأ] نسحأ © | مايتلا] مايقلا 18 .٠ 8 رطخي] لصحي © |
 ريسع] مظع ©. 9 رسيتب ملو] رستو ©, مو هه. 52ط1ةم. | هيدل] هيلع © | ةيراج رادقألا ذإ] تمل اذإ
 ةدامس © ٠ 10 ءزايلوأن] لازالو © | يرسمت همي. م ٠011 ايازم مكو اهتاكرأ ديش رخف] دمص دعم
 اهقنأ يف © . 12 مركىلا مج مثإ ميرك وهو © ٠ 13 ليمج] عيمج © ٠ 14 روغو] لم © | ررفدو
 ملحلا] ةعزع وذ لحلا رفأو © ٠ 15 بقاثلا مهفلا ةبابن نم رومألا فيراصتب ةفرعملاو] ةماثلا ةفرعملاو
 ديزم اهقوف سيل لأ © | همارمو © ٠ 16 برطخلا] رومألا © | هبدل همي. © | ميجو
 هياع فقو تاسايسلا] همزمب هكردأ ائيش رارأ اذإ © .٠ 17 مانألا] مابألا | رطاوملا ثويفلاو رخاوزلا]

 باطقألا ةءاع يحاك هيهاومو ©
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 هنوكل دحبر صحن الو دعب كردت الف تايلمعلاو تايضايرلا مولعلاب هتفرعم امأو

 عرتخا دّقلو ىلغملا حدقلاب هيف برضو قوألا ظحلاب اهنم نف لك يف ذحتأ دق

 كولملا نم دحأ هقبسي مل ام ةبيرغلا تاعادتبالا نم عدتباو ةبيجعلا تاعرتخملا نم

 يث اهريسمو نامهرلاو ليلدلا ةحساو نايعلل ةرهاظ يهاهو هب درفت الو هيلإ

 ةلصفم اهركذ نع انانغأ راطقألاو يحاونلا عيمج يف اهركذ راشتناو راصمألا

 انلمعأو اهفصو ىلإ انبهذ ول انأ عم ةعمتجم ال ةقرفتم اهب نايتإلاو ةعونتمو

 نمو اهمارم ةززعتملا اهناعم ةزجعملا هتايآ انتربل اهفصرو اهريطست يف ةركفلا

 . ىصقألا ضرغلا ىلإ هيف غلبيو ىصحلا ددع يصحب يذلا اذ

 لامعأ تعسنا امل هنأ ةيولعلا ةفيرشلا هتاعزنو ةينسلا هفراعم ضعب نف

 هتعاط تحن اهلهأ لخدو ةيمورلا دالبلا هتعاطأو هتلود لهأ - تديازتو هتكلمم

 ملعيو ةربخو انيقي اهلتقيو ةقيقح هدالب تايفيك فرعي نأ بحأ هناطلسو

 تاجلحللاو راحبلا نم اهصخي امو يه ميلفإ يأ نو ارحبو ارب اهكلاسمو اهدودح

 هيلع قفتا يتلا ةعبسلا ميلاقألا يف راطقألاو دالبلا نم اهريغ ةفرعم عم اه ةنئاكلا

 مسق نم اهنم ملقإ لكل امو نوفلؤملاو نولقانلا رتافدلا يف اهتبثأو نوملكتملا

 نفلا اذه يف ةفلإلا بتكلا يف ام بلطب هنم دعيو هيلإ عجريو هيلع يوتحي دالب

 يفاهيجلا ديعس رصن يبأ باتكو يدوعسملل بئاجعلا باتك لثم هلك كلذ ملع نم

 باتكو يرذعلا رمع نب دمحأ باتكو هيذادرخخ نب هللا ديبع مساقلا ينأ باتكو

 باتكو يكاميكلا ناقاخ نب خاناخ باتكو يدادغبلا يلقوحلا دمحم مساقلا يبأ

 باتكو يبوقعيلاب فورعملا بوقعي نب دمحأ باتكو يدرقلا مساق نب ىسوم

 18 19-8 اهو. مدختاصل آ, 2, ©

 1 ذخأ دق هنوكل دحب ردت الو] وهو نادلا اهنصو نع زجعي رمحب الو © ءا 2 يف] نم ع

 رفوألا 180 | ىلمملا م, دنإلاو © هاو تاعرتنلا] رومألا © .٠ 4 يهاهو] ءاوس ©

 6 اهفصو ىلإ انهذ ول انأ مع] نامزلا بئارغ نم اهيف ام عم ح ٠ 3 رككفلا 8ع | اهيمآ رب ةزجمملا

 اهيئامم ةروفملا ح | يذلا نمره ةعطلوم. ٠ 11 تايفيك 56: ةيفيك [© | اهلتقبو 816: اهلثتو © .

 13 بم رآه: 60. © ٠ 15 ننلا اذه يف مه: هس 10, كنت 1؟جعا2 ٠ 7 مساقلا 16: مسقلا

 6 5هاللهم., همم !عهي 8 | دبع 10: دع جر 8 اعه. 8 ٠ 18 مساقلا 1 نب ىسقلا ع ةعطلوم.ب

 ممه 1ءه. 5 | خاناح م: خاماخ 16, ممم اعهم 8 اناس 5هطاوص. ٠ 19 يدرقلا 1: يورفلا ©

 820 |مهبب 8 .
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 يدولقألا سويملطب باتكو يرصبلا ةمادق باتكو ىجنملا نسحلا نب قحسإ
 .يكاطنألا سويسرأ بانكو

 رضحأف الفنم اهيف هدجو لب الصفم ايعوتسم احورشم ايف كلذ دحب ملف
 املع يهدنع دحي ملف هيف ىهعم ذخأو هيلع مهئتحابف ناشلا اذه نيفراعلا هيدل

 رئاس ىلإ ثعب لاحلا هذه لثم ىلع مهآر املف ةروكذملا بتكلا يف امث رثكأ

 اهف ادارفأو اعمح ةطساوب اهنع مهلأسف اهبف نيلوجتملا اهب نيفراعلا رضحأف هدالب

 هاغلأو هاجرأ هيف اوفلتخا امو هاقبأو هتبثأ مهلقل هعمح يف حصو ىىلوق هيف قفتا
 رظنلا نم تقو لك يف هسفن يلخم ال ةنس ةرشع نسمح نم اوحم كلذ ىلع ماقأو

 مث هديرب ام هيف هل مت نأ ىلإ هتقيقح نع ثحبلاو هنع فشكلاو نفلا اذه يف
 لاوطأ ركذ يف مهلإ راشملا موقلا هيلع قفتا ام ةحس انيقي ملعتسي نأ دارأ

 نم سيياقمب اهريتُم لبقأو ميسرتلا حول هيلإ رضحأف اهضورعو دالبلا تافاسم

 .اهيفلؤم لاوقأ نيب هحيجرتو اهركذ مدقملا بتكلا يف هرظن عم ائيشف ائيش ديدح

 غرفت نأب كلذ دنع رمأف ايف ةقيقحلا ىلع فقو ىتح اهعيمح ين رظنلا نعمأو
 عبرأ نزو يف مسخللا ةمضض مرجلا ةميظع ةلصفم ةرئاد ةصلاخلا ةضفلا نم هل

 رمأ تلك املف امهرد رشع انثاو مهرد ةئام اهنم لطر لك يف يمورلاب لطر ةئام

 امناجلخو اهفيرو اهفيسو اهراطقأو اهدالبب ةعبسلا ميلاقألا روص اهيف اوشقني نأ ةلعفلا

 نيبو اهنم دلي لك نيب امو اهرماغو اهرماعو اهراهنأ معقاومو اههايم يراجمو اهراحنو

 ةفورعملا يسارملاو ةدوهشملا تافاسملاو ةدودحملا لايمألاو ةقورطملا تاقرطلا نم هريغ

 هب اوتأيو ائيش هنم اورداغي الو ميسرتلا حول يف الثمم مهلإ جرخ ام صن ىلع
 املاكشأ يف امل اقباطم اباتك اوفلؤي نأو هيف مل مسرب امك هلكشو هتئيه ىلع

 2 6-1 اهو. مةقفاصر 1, 0, ©

 1 يدولتالا 1م : يذولقالا تب صمم اعه. 8 ٠ 2 سويسرأ [4 : سويمرأ 2, ممق اعهيظ د

 4 املع 121 هم. م, همه اع. 2 ٠ 7 هنبج يلإ ةنع نر ةنيج يف © | هاحرأو ءاقلأ 8, ءاجزأو هاغلأ

 < 5ناطزوم., ءاقلأو ءاحرأ 1 ٠ 8 نم اون هرم. 1 ٠ 11 تاناسم هدو. © | ميسرتلا حول هيلإ رفحأف

 بتكلا يف هرظن عم ائيشف ائيش ديدح نء سيااتمب اهريتخي لبقأو هم. 1 ٠ 13 غرفأ نأب 566 ٠
 14 ةصلاخلا] ةييطلا 2, ةيصلاخلا 5تلقم. ٠ 15 يمورلاب ومن. © ٠ 17 اهراجأ عقاومو هنن | نيدط

 ععالدم. | اهربغ نيبو 5ءطاوه., هرتغو 10 ٠ 20 هتئيه] هتقيقح 16 | موو( باتل: هيف مسرب © ٠
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 اهعاقبو اهقلخ يف نيضرألاو دالبلا لاوحأ فصوب اهيلع ديزب هنأ ريغ اهروصو
 اهصاوخو اهئانب سانجأو اهتالغو اهتاعردزمو اهتافاسمو اهلابجو اهراحنو اهروصو اهنكامأو

 بلجت يلا تاراجتلاو اهب قفنت ىثلا تاعانصلاو اهب لمعتست يلا تالامعتسالاو

 ميلاقألا نم يه ثيحو اهيلإ بسنتو اهنع ركذت يلا بئاجعلاو اهنم لمحو اهلإ

 مهئاغلو مهسبالمو مهيزو مهبهاذمو ىهقلخو مهتائيهو اهلهأ لاوحأ ركذ عم ةعبسلا

 يف كلذ ناكو قافآلا قارتخا يف قاتشملا ةهزن باتكب باتكلا اذه ىمسي نأو

 ةئام سمخو نيعبرأو نامت ةنس يف نئاكلا لاوش رهشل قفاوملا ريني نم لوألا رشعلا
 . مسرلا مسترأو رمأآلا هيف لثتمأف

 ةيفارغجلاب ةامسملا ضرألا ةروص ىلع مالكلا كلذ نم هب ئدتبأ ام لوأو

 ديدستلاو قيفوتلاو ةنوعملا دمتسن هللا نمو هب اهفصوو سويملطب اهامس امك

 ,ريدق هيلعو ريدج كلذب هتردق تلج وهف قيرطو جبنم لك يف

 ملع يف رظنلا لهأو ءاملعلا ةلجو ةفسالفلا مالك نم لصحم يذلا نإ لوقنف

 ايعيبط ادوكر ابلع دكارو اهم ىصال ءاملاو ةركلا رودتك ةرودم ضرألا نأ ةئيملا

 ةضيبلا فوج يف ةحملاك كلفلا فوج يف نارقتسم ءاملاو ضرألاو اهقرافي ال

 بذاج امهل وهو امهتاهج عيمح نم امهم طيح ميسنلاو طسوتم عضو اسمهعضوو

 .كلذ ةقيقح ملعأ هللا امل عفاد وأ كلفلا ةهج ىلإ

 تاقرلخملا عيمحو كلفلا ةكرح ةعرس ةدشل كلذو كلفلا فوج يف ةرقتسم ضرألاو

 مهنادبأ يف ال ةبذاج ضرآلاو ةفحللا نم مهنادبأ يف ال بذاج ميسنلاو اهرهظ ىلع

 كك

 8 م12 امه مفاصل نمور, آرب ذب ان ©رحرو

 1 نيضرألاو زج6. ل ٠ 2 ممو: اهاجو : اهرانأو ه ةعطلقم. | اهتاناسو]ز اهتاراعو هب
 امتاتاوءر 5تءطنوم. | اهللعو 1خع | !ماسز اتان 10 ه0 85 مسزو 2561©: هب هر ميزو

 5ءطبقم. ٠6 اذه صعب 6 | (بتكلا ورع ن) باكلا اذه رمي ناو 261 : هتيمسو لإ

 ةهر تانكي م6: ةهرتب 1( ةءالوم., ةهزت شه ٠ 8 مسرلا تاكو 0616©, ممةعام# راي نم

 لاكلا لاوش رهشل قداوملا هوم !6ه, 5, (ةرم 8عطبوم.) ةدم يف هفيمرتو هنمضعو هنيلأتو ةعمج ناكو

 ةئام سمحو نيعب رأو ناث ةس نم لاوش رحآ مه ٠ 10 سويملطب 14 ©: سرميلطب 6, همه 16,
 م .٠ 12 لوقف لعق. 1 | رظنلا] ناطلا © . 14 ةئبلا فوح جمع !عه.ط . 7 ةعرس ةدل كلذو
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 .هيلإ ديدحلا بذجم يذلا سطينغملا رجح ةلزمب لقثلا نم

 برغملا ىلإ قرشملا نم وهو ءاوتسالا طخ امهنيب نيمسقب ةموسقم ضرألاو
 ربكأ جورملا ةقطنم نأ امك ةركلا يف طخ ربكأ وهو ضرألا لوط وه اذهو

 ةجرد نوتسو ةئام ثالث ءاوتسالا طخ عضوم يف ضرألا ةرادتساو كلفلا يف طخ

 نورشعو ةعبرأ عارذلاو عارذ فلأ رشع انئثا خسرفلاو اعرف نورشعو ةسمخ ةجردلاو
 ضعب روهظل اهضعب نوطب ةقصلم ةفوفصم ريعش تابح تس عبصألاو اعبصأ

 فلأ نيئالثو نينثاو عارذ فلأ فلأ ةئام نضرألا ةطاحإ ةبسنلا هذه نوكتف

 دنملا لهأ باسحب اذه خسرف فلأ رشع دحأ سارفلا نم نوكتو عارذ فلأ

 كلذب نوكتهف> ليم ةثام ءزج لكل لعجو ضرألا ةطاحإ ردق هنإف سمره امأو

 طخ نيبو خسرف فلأ رشع ينثا خسارفلا نم نوكتو ليم فلأ نيئاليو ةتس
 .كلذ لثم اضرع 'اهترادتساو ةجرد نوعست نيبطقلا نم دحاو لكو ءاوتسالا

 ضرألا نم يقابلاو ةجرد نوتسو عبرأ ءارتسالا طخ دعب ضرألا يف ةرامعلا نأ الإ

 ضرألا نم يلامشلا عبرلا ىلع هتلمجم قاحلاو دومجلاو دربلا ةدشل هيف ةرامع ال ءالخ

 رومعمالو نوكسم ريغ ءاوتشالا طخ قوف يذلا وهو ينونجلا عبرلا نإف اضيأو
 ةبوطرلا مدعل هتابثو هلاويح مدعو ههايم تفجف هتمس ىلع امئاد هب رحلا ةدشل

 .تابوطرلاو هايملا نوكت ثيح الإ ادبأ تابنلاو ناويحلا نوكي ال هنأل

 عفترمو ضفخنم اهنف ةرادتشالا ةقداص ريغ اهنكل ةريدتسم اهتاذ يف ضرألاو

 ةطاحإ ضرألا فصنب طيح طيحملا رحبلاو اهضفخأ ىلإ اهعفرأ نم اهيف يرجي ءاملاو
 يف ةقرغم ةضيب ةفصلا دنع اهنأكف اهفصن الإ اهنم رهظي ال ةقطنملاك اهثرئاد ةلصنم

 8 14-3 امه. ميدعاسصل, ©, ثري 0, 0

 4 ضرألا دعنا ةمانق 1عؤواجعا: كلفلا عهلل., ةركلا ةمطاوم. ٠ء 6 ارهطظ شعب لإ اهضعب ةقصتلم

 نلعبل ه0, نطيل ارهظ ةقعلم شعب ىلإ اهشعب ةقعلم © ٠ 7 ةطاحإ ةسنلا هذه هو, © | فلأ ةئام
 مل . 7 فلأ رثع دحأ خسارفلا نم نركتتو عارذ فلأ فلأ نيثالثو نيالاو هم. 5 | تينئاو
 هرم. © |فلأ نيئالثر ل ٠ 8 رشثع هري. © . 9 سمرع] آ[هئ65 ]ةنط. ٠ 14 قرن يذلا رهو
 ءارتسالا طخ ى ج0: همن, كر ممه عه. 8 ٠ 15 امئاد ه: ايكلف لفسأ يف ىهو سمشلا رممو 3

 5عطلقم اهكلف لفسأ يف ابوك دنع سمشلا (رقم ©0©) رمم وهو م60 0 | هتاينو هرضبه ٠
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 ءاوطا هب طيحت رحبلاو رحبلا يف قرغم اهفصن ضرألا كلذكف تسط يف ءاملاو ءاملا

 .اذه لبق هانلق يذلاك بذاج وأ اممل مفاد ءاوهملاو

 رام اهنم مبلقإ لك مللاقأ ةعبس ءاملعلا هئمسق ضرألا نم نوكسملا عبرلا اذهو 13

 ةيعيبط طوطخم ميلاقألا هذه تسيلو ءاوتسالا طخ ىلع قرشملا ىلإ برغملا نم

 ةدع اهنم ميلقإ لك ينو يموجنلا ملعلاب ةدوجوم ةدودحم ةيمضهو طوطخ اهنكل

 الابج اهنم ميلقإ لك يف نإف اضيأو اضعب مهضعب هبشيال متأو ىرقو نوصحو ندم
 تاناويحو تاتابنو نداعمو ةدكار اكربو ةيراج ارابمأو انويعو ةلصتم اداهوو ةخعاش
 .هدييأتو هللا نوعب دعب هركذ ىتأي ايف كلذ رثكأ ركذنسو ةفلتخم

 ةلصتم اهنم ةتس اناجلخ ىمست رحأ ةعبس ةعبسلا ميلاقألا هذه قرتكتو 14

 روحبلا هذه دحأو ةروكذملا روحبلا نم ءيشب لصتي ال لصفنم دحاو رحبو

 ةهج نم هؤدببو نميلاو دنسلاو دنلاو نيصلا رحب وه ةرومعملا ضرألا يف يتلا
 ىلإ ءاوتسالا طخخ عم دمت ةجرد ةرشع ثالدب ءاوتمالا طخ قوف قرشملا

 اببونج ىلع نميلاب مث دئسلاب مث دنهلاب مث الوأ نيصلاب رميف برغملا ةهج
 تاقثلا هاكح ايف تافاسملا هذه ىلع هلوطو هلوط غلبم كانهو بدنملا باب ىلإ يبّنبو

 ىلإ مزاقلا رحب أدبم نم دلب ىلإ دلب نم نوعلقملا هيف نوضئاحلا نويرحبلاو نورفاسملا
 ةريزج ةثام ثالث وحن رئازخلا نم هيفو خسرف ةئام سمخو خسرف فالآ ةعب رأ قاو قاولا
 .هنع رابخألا تحصو هملع انب لصتا ام اذه دعب اهم ركذنسو ةيلاخو ةرماع نيب

 هرمي ةلبألاو سراف رحب وهو رضخألا جيلخلا ينيصلا رحبلا اذه نم بعشتيو 2و

 سرافو نامركو ناركمو دنسلا دالب يبرغي رميف اليلق ايرغم لامشلا ىلإ بونجلا نم

 مب 6, !ورور, هيب ©, 01

 1 رسللا يف) ءالا يف ح . 2 امل هض. ى | اذه لبق هس. ه©0 ٠ 3 ضرألا نم هس
 60 . 4 براملا نم اوم. 1 | ءارثسالا طخ ىلع 6 : هس. 14 حر ممم اهيل 8 05 ةدودع هما

 146 ٠ 6 أو هص ع . ه دب همها 14© ٠ 11 لآ هص. 14 | هّودسو] هردقمو هل -
 15 رحم أدم هم. 860 ه٠. 16 قارفولا طل قاولا © م. 17 هملع] ءهركذ [8©

 18 ةبألاوز ةبألاو 0, كالاو ى | هرممو] هحرختو 146 ٠
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 اعجار هفير فطعني مث هرخآ يبني كانهو نادابع ثيح ةلبآلا ىلإ يبتي نأ ىلإ

 رحشلا ضرأو نامعب لصتيو ةماميلا ضرأو نيرحبلا دالبب رميف بونجلا ةهج ىلإ
 خيسرف ةئام عبرأ رحبلا اذه لوطو ينيصلا رحبلاب هلاصتا كانهو نميلا دالب نم

 نم هيفو اعاب نينامث ىلإ اعاب نوعبس هقمعو ريسكو ريوع البج هيفو ايرف نوعبرأو
 .هناحبس هللا نوعب هركذ يتأي ايف اهركذنسو ةيلاخو ةرماع نيب رئازج عست رئازجلا

 بدنملا باي نم هؤدبمو مزلقلا جيلخ ينيصلا رحبلا اذه نم اضيأ بعشتيو

 يبرغب لصتيف اليلق ابرغم لامشلا ةهيج يف رميف يدنهلا رحبلا ىهتنا ثيحو
 مزاقلا ةئيدم ىلإ يبتني ىتح نارافو ةليأو نيدم ىلإ زاجحلاو ةماهتب رميو نميلا

 دالب يقرشب رميف بونجلا ةهج يف اعجار هفير فطعني مث بسني اهلإو
 نم غلاز ىلإ نكاوس ةريزج ىلإ باذيع لإ يتأب مث كلما نوج ىلإ ديعصلا
 رحبلا اذه لوطو يدنهلا رحبلاب لصتيو ةشبحلا دالب ىلإ يبتيو ةجبلا دالب
 اهيلع فلتت ريصاقأ رحبلا اذه رعق رثكأو ليم ةئثام عبرأو ليم فلأ

 نم هيفو هيراحيو هقرطل نوربتخلا هريصاقأب نوملاعلا نوينابرلا الإ هبكري الف بكارملا
 .هللا نوعب اهركذ عضوم يف يصقنلا ىلع اهركذنسو ةربزج ةرشع سخ رئازجلا

 ملظملا رحبلا نم هجرخم نإف يماشلا رحبلاب فورعملا ريبكلا يناثلا رحبلا امأو

 نآل قاقزلا رحب كانه ىمسيو عبارلا ميلقإلا يف هؤدبمم برغملا ةهج يف يذلا
 ىلإ فيرط ةريزج نم قاقزلا لوط كلذكو اليم رشع ةينامث نوكت كانه هتعس
 لامشبو ربربلا دالب ةهج يف اقرشم رميف اليم رشع ةينام اضيأ ءارضحلا ةريزجلا

 82 ق-اك اذهب موساس), ©, 1, فر ©

 ٠ رييث] ره 6 | رحشلا] رجشلا 586, رسبلا ه 2 ٠  6ىلإ هم. 56 | ةليألا] ةليألا 1
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 يداو ىلإ ايقيرفإ ضرأ ىلإ لصيو طسوألا برغملاب رمي نأ ىلإ ىصقألا برغملا

 ضرأ لامش ىلإ ةيردنكشلا ضرأ ىلإ ةيقارمو ةيبول ضرأو ةقرب ضرأ ىلإ لميا
 وهو ةيديوسلا ىلإ هفرط يبني نأ ىلإ ماشلا دالب رئاسو نيطسلف ضرأ ىلإ هيتلا

 لصتيف برغملا ةهج ىلإ ةيكاطنأ دالبب رميف اعجار هفير نطعني كانه نمو هتيابن
 يئدانبلا جيلحللا جرخم كانهو تنرذأ ىلإ سنوبلب ةريزج ىلإ ييطنطسقلا جيلخلاب

 لبجب زاتجيو ةنوبرأو ةنوغس دالب ىلإ ةيمور دالب ىلإ ةيلقتص زامم ىلإ لصتيو

 نم نيتريزجلا ىلإ يبتنيو اهطسو بونج ىلإ سلدنألا دالب يقرشب رميف تاتربلا
 خسرف فلأ هزاهتلا ثيح ىلإ هئادتبا نم يماشلا رحبلا اذه لوطو أدب ثيح

 رابكو راغص نيب ةريزج ةثام نم وحن رئازحجلا نم هيفو اترف نوئالثو ةئسو ةئامو
 .ىلاعت هللا نوعب اهركذ عضوم ىأ اذإ اهركذنسو ةيلاخنو ةرومعمو

 يرش نم هؤدبمو نييقدانبلا جيلخ اههدحأ ناجيلخ يماشلا رحبلا اذه نم جرو

 عم لامشلا ةهج يف رميف تنرذأ ةنيدم دنع نم مورلا دالب نم ةيرولق دالب

 برغملا ةهج نم ذيخأي مث لجنا تنش لحاس ىلإ يراب ضرأب رميف ريسي بيرغت
 نمو ةيالكيا دالب ىلإ هفرط يبتنيو ةقدانبلا لحاسب رمب نأ ىلإ ةنوقنأ دالب ىلإ

 ةينولقسا دالبو ةيسالكد)و ةيساورج دالب ىلع قرشلا عم اعجار هفير فطعني كانه

 ىلإ أدنبا ثيح نم جيلخلا اذه لوطو أدتبا ثيح نم يماشلا رحبلاب لصتي نأ ىلإ

 ةنس اهنم ةربزج ةرشع سمح رئازجلا نم هيفو ليم ةئامو ليم فلأ هئابتلا ىصقأ

 م 0, 1, لب 0

 2 لمزلا © | ةيبول 8مطلهو.: ةينول 56 , اينول 1©, ةيمول ه . 3 هيتلاز بلا ه
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 .هعضوم يف كلذ ركذنسو ةيلاخ ةيقابلاو ةرومعم
 هزدبمو سطين رحم ىمسملا يناثلا جيلخلا يماشلا رحبلا نم اضيأ جرخيو

 نايرجم رمجو مهس ةيمر كانه هتهوف ضرعو هذبأ ,ف ثيح يماشلا رحبلا نم

 نيتس كلذك رميو لايمأ ةعبرأ اهدنع هضرع نوكيف ةينيطنطسقلاب لصتيف
 رحب رميو لايمأ ةتس كانه هتهرف ضرعو سطين رحب ىلإ لصي ىتح اليم
 ضرأ ىلإ ةيلقره ضرأب بونجلا ةهج نم لصتيف قرشملا ةهج يف سطين
 يبتنيو ةينال ضرأ ىلإ ةلاكشأ ضرأ لإ ةدنزبارطا لحاوس ىلإ يلبورتسا

 ىلإ اعجار هفير فطعني كانه نمو ةيرزخلا ثيح كانه جيلحلا اذه فرط

 عقوم ىلإ رميو سرباند رهن عقومم ناجرب دالبو ةيسورلا دالبب لصنتيو ةخرطم

 ةينيطنطسقلاب لصتيو ينيطنطسقلا جياحللا مف قيضم ىلإ يبتني نأ ىلإ وند ربن
 سطين رحب لوطو هنم أدب يذلا عضوملاب لصتي نأ ىلإ ةينودقم دالب يترشب رميو
 رئازج تس هيفو ليم ةثام ثالثو ليم فلأ هزاهتلا ثيح ىلإ قيضملا ٍف نم

 .هلاحبس هللا نوعب اهركذ ىلإ انلوصو دنع اهركلئسو

 عقتو ةروكذملا راحبلا نم ءىشب لصتي ال عطقنم رحب هئإف ليدلاو ناجرج رح امأو

 ضرأ قرشملا ةهج نم رحبلا اذهب لصتيو يرحلا ةمئاد نويعو ةريثك رابنأ هيف
 ميدلا» ناجيبرذأ دالب برغملا ةهج نمو رزحلا ضرأ لامشلا ةهج نمو زازغألا

 ليم فلأ مهلأ نيع ىلإ رزحلا ةهج نم هلوطو ناتسربط دالب بونجلا ةهج نمو
 هيفو اليم نوسمخو ليم ةثام تس لثإ ربت معقوم ىلإ ناجرج ةيحان نم هضرعو

 م 9-04 1ههب مهفقأسل» 0 8 مب 0

 1 نم اضيأ - ةروسم همي. © ٠ 2 سطين رحب لإ  هؤدنمو هرج. 1 ٠ 3 هذبأ)ر هرا هب

 هدبا © |[ نايرع] راع ةثالث © ةعطنوو. .٠ 45 لاينأ ةتس ع رييو هوت. ه ٠ 8 ةيرزخلا

 م61: هيرارطا م, ةيروحلا ح . و ةخرلعم 0: ةحرطم 1 هع, ممو !ءو. م | ةيسورلا ك1 :
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 .دعب ايف اهركذ ينأيسو عبرأ رئازجلا نم
 اهركذب ينأنس مثأو دالب اهركذ انمدق يتلا روحبلا عيمح نم رحب لك ىلعو

 اضبأ روحبلا هذه يو هناحبس هللا نوعب ةمأ ةمأو ادلب ادلب احوضوم احورشم

 هفاصوأب يتأتس ام بئاجعلا نمو تافصلا ةفلتخما تاناويحلاو ناتيحلا نم ع اونأ

 .هناحبس هللا نوعب هركذ عضاوم يف

 يتلا راحبلا ركذو اهميلاقأب اهتهسقو ضرألا ةثيه ركذ نم انغرف دق ذإو

 لوقلاب كلذو مثألاو دالبلا نم اهلحاوس يلي امو اهزاوحأو اهتاءاهتناو اهمدابم انفصو

 بئاجعلاو مثألاو دالبلا نم هيلع يوتحي اهو ةعبسلا ميلاقألا ركذب نآلا أدبنلف زيجولا
 غلبمو اهكلاسمو اهتاقرطب يتأتو اهكلامم هيلع لمتشت ام ركذنو ادلب ادلبو اهلقإ اهلقإ

 احيرشم كلذ لك اهرافق كولسو اهراحن ولعو اهراهبنأ يراجيو اهلايمأو اهفسارف

 قيفوتلا هللابو ةقاطلا غلبمو دهحلا ةياغب زاجيالا عم لوقلا نم ءاصقتساب احوضوم
 .لوتساو َهوَقلا هلو نوعلا هنمو

 لوط انمسق اهمنأ هيلع يوتحت امو اهكلاسمو ميلاقألا يف ندملا هذه مسر اندرأ الو

 دحاو لك يف انمسرو ضرعلاو لوطلا نم ةردقم ءازجأ ماسقأ ةرشع ىلع اهنم يلقإ لك
 ينخ ام كلذ يف رظانلا ىريل تارامعلاو راوكألاو ندملا نم هل ام ءازجألا هذه نم

 مثألا فالتخخاو تاقرطلا رذعتل هيلإ لوصولا هنكمي مل وأ هملع هغلبي مل وأ هنايع نع

 ةروصم نوعبس اذه دعب ةينآلا تاروصملا هذه دادعأ غلبمو نايعلاب ربخلا هل حصيف

 رحلا ةدشل ءالخ اهرثكأو بونجلا ةهج يف رومعملا ةيابن امهادحإ نيتللا نيتياهلا ريغ
 دريلا ةدشل ءالخخ اهرثكأو لامشلا ةهج يف رومعملا ةيابن ةيناثلا ةيابنلاو هايملا ةلقو

 ةروصملا تافصلا هذه ىلإ رظن اذإ رظانلا نأ هفصو انمدقو هانركذ ام عم ناب اضيأو

 8 19-03 اهو. موققصت), ©, آ, كب (ن

 3 اءوضوم] اعوضوع هل ه 5-4 ءركذ - هفاصوأب] هفصو عضارم يف هركذب هل . 7 انفصو]

 اركد 146 + 8 يرتمت عملل. . 9 اهكلامز اهكلاس 146 .٠ 12 ترملا] ةنوعملا © |

 لوخاو هرب ©14© .٠ 13 لوط هج. 00 + 16 (6 هتايع) هماع دلي ل رأ ه6 ©: هب
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 دعب هيلع ىبي نكل احيبص الكشو احيحص اعضو اهنم ىأر ةروكذملا دالبلاو

 اهايمأب ةكولسملا اهتاقرطو اهيزو اهالحو مهألا تآيهو كلامملا تافص ملعي نأ كلذ

 نولقانلا هححصو نولوجتملا هركذو نورفاسملا هدهاش امم اهدالب بئاميو اهفعارفو

 هناكمب قيايو هركذ بحي ام اهنم ةروص لك دعب ركذن نأ انيأر ام كلذلو
 .هريغ بر ال ناعتسملا هللاو ناكمإلاو ةفرعملا بسح باتكلا نم

 و (1 15و. مومفأم) 5 1 م0

 2 كلامملا تافص 8: كيلاملا ةفص 6, كلاسملا تافص 1خ6 .٠ 5 ةنرمملا] ةرقلا 14 ٠



 إس دولا سر دان هللا دحر بحرب ةهاديع
 تسرّدإل ل ضيم اب قورتعملا
 ( قردخهلا ُسواَّسلا نْرَسلا ءامآم رم )

 0الاا/اه 1





 لوألا ءرججلا
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 رحبب ىمسملا يبرغلا رحبلا نم برغملا ةهج نم هؤدبم لوألا مبلقإلا اذه نإ ْ
 تادلاخللاب نايمست ناتريزج كانه هيفو هفلخ ام ملعي ال يذلا رحبلا وهو تاملظلا

 يف ركذي ايف ناتريزحلا ناتاهو ضرعلاو لوطلا ذخأي سويملطب أدب رئازجلا هذه نمو
 لك قوفو عارذ ةثام امهنم مص لك لوط ةراجحلاب ينبم مص امبنم ةدحاو لك

 ةنس ركذي اهف مانصألا هذهو فلخ ىلإ اهديب ريشت ساحن نم ةروص امهنم ملص
 .اهفلخ رومعملا نم ائيش دحأ ىلعي الف سلدنألا يبرغب يتلا سداق مص اهدحأ

 ىسيربو روركتو ىلسو ليلوا ندملا نم هانمسر يذلا ءزجلا اذه ينو

 يهف ليلوا ةريزج امأف نادوسلا ةرازقم ضرأ نم دالبلا هذهو ةروسو ودو

 نادوسلا دالب يف ملعي الو ةروهشملا ةحالملا اهو لحاسلا نم ةبرقم ىلعو رحبلا يف

 يلأت بكارملا نأ كلذو نادوسلا دالب عيمج ىلإ حلملا لمح اهنمو اهريغ ةحالم

 ىرجب رادقم امهنيو لينلا عقوم ىلإ اهنم ريسيو حلملا اب قسوتف ةريزجلا هذه ىلإ

 ةغوكو ةراقنو دالب رئاسو ةناغو ىسيربو روركتو ىلس ىلإ لينلا يف يرجتف

 هنيعب لينلا ىلع الإ رقتسم الو ىوأم ا نوكي ال اهرثكأو نادوسلا دالب عيمجو

 اهيف ةرامع ال ةيلاخ راصص لينلل ةرواما نيضرألا رئاسو لينلا دمب ربن ىلع وأ

 8, 0, 1, كر ©

 2 ةلظلا 46 | دحأ معي ال يذلا ه1, دحأ يذلا © .٠ 3 سويلطب 0 هل | شرعلاو هه.

 1406© ٠ 4 امهنم 5زو] اهنم ته ٠ 7 يذلا] اثنا © | ليلو'ا ط, ليملعا ه, لملوا © | ىلسو]ز

 ليو 6, السو مى, 00. © | ىسيرُيو 8, ىيرثو 1, ىثرو ثلإ ىسريو © ٠ 8 ًاوادو 51
 ردو 0, دو 40 | ةرومو 8, اروم 86, هردمو هل, اراوم ©, | دالبلا] ضرألا © | ةرارقم ب
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 نيموي دعب الإ اهيف دجوي ال ءاملا نأ كلذو هايم تاباجم ايف ىراحصلا هذهو
 ةساملج قيرط يف يتلا رسيت ةباجم لثم اموي رشع ىنئاو ةتسو ةسمخو ةعبرأو
 كولسل ءاملاب دوزتت لفاوقلا نأو ءام اهيف دجيي ال اموي رشع ةعبرأ يهو ةناغ ىلإ

 دالب يف ريثك ةباحملا هذه لثمم لامجلا روهظ ىلع ةيعوألا يف تاباحملا هذه

 الف ناكم ىلإ ناككم نم اهلقنتو حايرلا اهقسنت لامر اضيأ اهضرأ رثكأو نادوسلا

 اذه لهأ كلذلو ادج ةيماح رحلا ةريثك دالبلا هذهو ءاملا نم ءيبش ابم دجوي

 مهناولأ تناك مل سمشلا قارحإو رحلا ةدشل ثلاثلا ضعبو يناثلا» لوألا مبلقإلا

 . عباسلاو سداسلا ملقإلا لهأ ناولأ دضب ةلفلفتم مهروعشو ءادوس

 ىلع ىلس ةنيدمو ةلحرم ةرشع تس ىلس ةنيدم ىلإ ليلوا ةريزج نمو
 رجاتمو نادوسلا عمتجم اهبو ةرضاح ةنيدم يهو هلامشبو ليلا رهن ةفض

 رمؤم ناطلس وهو يروركتلا ةلامع نم يهو ةدحجنو سأأب لهأ اهلهأو ةحلاص

 عضومو ةعداو ةئمآ هدالبو روهشم لدعو ةدالجو مزح هلو دانجأو ديبع هلو

 نيبو اهيبو لينلا بونج يف يهو روركت ةنيدم هيف وه يذلا دلبلاو هرقتسم

 رثكأو ىلس ةنيدم نم ربكأ روركت ةنبدمو ربلا ينو لينلا يف نيموي رادقم لس

 اهتم نوجرخيو زرحللاو ساحنلا» فوصلاب ىصقألا برغملا لهأ رفاسي اهيلإو ةراجن
 مييشاوم رثكأو نابلألاو كمسلاو ةرذلا روركت لهأو ىلس لهأ ماعطو مدخلاو ربتلا
 فوصلا ىزارك مهسوؤر ىلعو فوصلا ريوادق اهلهأ ةماع سابلو زعملاو لامجلا

 .رزاملاو نطقلا بايث اهتصاخ سابلو

 لفاوقلا ريسب اموي نوعبرأ ةساملحس ةنيدم ىلإ روركتو ىلس ةنيدم نمو

 8, 0, 1, كثر ©

 1 تاباغ] تاباغغ [, تاناش © | ممو6 تاباع : الب 26 تمهزه ٠ 2 ةماع © | ركبت م, رسبن
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 ةلحرم نورشعو سم امهنيبو ىزأ ءارحصلا ةئوتمل دالب نم امهلإ دالبلا برقأو
 ةريزج نم كلذكو مايأ ةنسو ةسمخ ىلإ ةعبرأ ىلإ نيموي نم اهبف ءاملاب دوزتيو

 .لفاوقلا ريسب ةلحرم نيعبرأ نم وحن ةساملعس ةنيدم ىلإ ليلوا
 ةئيدمو ةلحرم ةرشع اتنثا اقرشم لينلا ىلع ىسيرب ةنيدم ىلإ روركت ةنيدم نمو

 نولوجتم اهلهأو ةرضاحلا ةيرقلاك اهنأ ريغ ال روس ال ةريغص ةنيدم ىسيرب
 .يروركتلا ةعاط يف مهو راجن

 لهأو مابأ ةرشع نم وحن امبيبو ممل ضرأ ىسيرب نم بونجلا ينو
 مهنوبلحيو اهلهأ نوبسيو ملل دالب ىلع نوريغي ةناغو روركتو ىلس لهأو ىسيرب

 راطقألا رئاس ىلإ راجتلا مهجرخيف مييلإ نيلخادلا راجتلا نم مهنعيبيف مهدالب ىلإ
 ماو للم اهادحإ مسا ىيرقلاك ناتريغص ناتنيدم الإ مل ضرأ عسمح يف سيلو

 كلت لهأ هركذي اهف اهلهأو مايأ ةعبرأ رادقم نيتنيدملا نيتاه نيبو ود ةيناثلا

 مهدحأ غلب اذإ ملل دالب لهأ معيمجو ةلاهجلاو رفكلا مهيلع بلاغلاو دوب. ةيحانلا

 داو ىلع مهتارامج ةلمجو مهدالبو ملل ةمالع كلذو رانلاب هاغدصو ههجو مس محلا

 لصتت ملا دالبو فرع ةرامس برنجلا ةهج يف ىلا ضرأ دعب سيلو لينلا دمي

 لامشلا ةهج نمو ةراقثو ضرأب قرشملا ةهج نمو ةرازقم ضرأب برغملا ةهج نم
 مالك هبشي ال مالك مهمالكو ةيلاحللا ضرألاب بونجلا ةهج نمو ةناغ ضرأب
 . نييناغلا مالك الو نييرازقملا

 يهو ابوي رشع انثا قرشملا ةهج يف ةناغ ىلإ اهركذ مدقتملا ىسيرب نمو
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 تشغدوا ىلإ ىسيرب ةنيدم نم كلذكو روركتو ىلس ةنيدم يلإ قيرطلا طسو يف
 ءيش نادوسلا دالب يف سيلو الامش ىسيرب نم تشغدواو ةلحرم ةرشع اتنثا

 بازلا دالب وأ ةساملجس دالب نم رمتلا نم ابلإ بلجي ام الإ ةبطرلا هكاوفلا نم

 ىلإ قرشملا نم ضرألا هذه يف ىرحي لينلا» ءارححصلا نالقراو لهأ مهلإ هبلجي
 فالللاو راشمشلا» سونبألا رجتو يرشلا بصقلا هيتفض ىلع تبنيو برغملا

 نولظتسيو نوليمب اهيلإو مهيشاوم نكستو ليقت اهبو ةلصتم اضايغ لثألاو ءافرطلاو

 لايفألاو ناعبضلاو نالزغلاو فئارزلاو دسألا هضايغ ينو ظيققلا ةيمحو رحلا ةدش دلع

 راغصلاو رابكلا ناتيحلا نم بورضو كمسلا نم عاونأ لينلا ينو ذفانقلاو بنارألاو

 نمسلا ةيابن يف وهو هنورخديو هنوحلميو هنوديصتب نادوسلا رثكأ ماعط هنمو
 سيبابدلاو مهتدمع اهلعو تاباشنلاو يسقلا دالبلا هذه لهأ ةحلسأو ظلغلاو

 امأو ةنقتم ةعانصو ةمكح اهيف لو سونبألا .رجش نم اهنوذختي مهتحلسأ نم اضيأ
 ءانبو بصقلا نم اهراتوأ كلذكو هنم مهماهسو يكرشلا بصقلا نم اهنإف مهيسق

 مييلحو دوجولا ليلق مهدنع ليوطلا ضيرعلا بشحلاو نيطلاب دالبلا هذه لهأ
 نم تاعزلا عاونأب خيشلا باعّلو قوذابلا» جاجزلا نم مظنلاو زرخلاو ساحنلا
 . فلؤملا جاجنلا

 ىلحلاو سابللاو براشملاو معاطملا نم اهانركذ يلا تالاحلاو رومألا هذهو

 لهأو ديدش جهوو رح دالب اهنأل مهضرأ عيمج يف نادوسلا رثكأ اهلعفي

 مهدنع ةطنح الو اريثك مهدنع مظعيو خيطبلاو عرقلاو لصبلا نوعرزب اهنم ثدملا

 5م 6, 1, خب

 1 ةئيدم مم, هن. 1486© | ىلس 1 | ىسييربأ 8, ىبرت 1, ىنرب ف | تشغدا ٠ 2 تشعدواو

 مل, تشعّدواو © | ىثرت 1, يسنرب هلا يسير © ٠ 3 مومو: ةيطرلا : ةسبايلا الو ه© | رمثلا

 © | دالب مرض. © . 4 نتالتراو 1, تالحراو ه, نتالقاو © .٠ 5 هتنض نت ع | قرثلا ه |

 رامسلاو » ها6 نكتو هرج, ب | توليميإ توليني © ٠ 9 اهضايغ يفو مه, هئايشبو 1 |

 لايمألا و] كاسألاو ىو, داننالاو © ٠ا9 هلورخديو همن. 1 | رهرز هنأل » . 10 لمأ هس. هلا |

 هيلعو 8 .٠ 13 دوجولا ليلت] دوجولا ليلق مودمم © ٠ 14 رزحلاو 6 | قوذابلاو] نورذابلاو ه |

 تاعوزجملا 4 ٠ 16 سائلاو] سباللاو 14 0 ٠ 17 رحإ ةراح 4 ٠ 18 ةطنحإ ةطظنح ىلإ م5:
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 ةددقملا لبإلا موحلو توحلا مهموحل لجو نوبرشيو نوذبتني اهنمو ةرذلا نم رثكأ
 دمحلاو لوألا مبلقإلا نم لوألا ءزجلا ركذ ىضقنا انهاهو هفصو انمدق امك

 ,كلاذ ىلع هلل

 نإ هنم يناشلا هزجلا هولتيو هلل دمحلاو لوألا ميلقإلا نم لوألا ءزبلا رجن

 .هللا ءاش

 1 اهنمو] هنمو 140 ٠ 2 ركذ هون. © | مدؤ6 ركذ : هنمضت ام 4 ٠ 3 كلذ ىلع] هدحر

 ىلإ اريثك © ه4 موو: اريثك : ملسو هيحصو هلآو دمت ىلع ةتاولصو هلهأ وه © . 4 با زمن
 6: هولا هما





 يناثلا ءزجلا

 550110 58تكبحلطم

 لدم ةنيدم ندملا نم لوألا ميلقإلا نم يناثلا ءزجلا اذه هنمضت يذلا نإ

 يه يتلا للم ةنيدم امأف ةدئقمسو ليبرغو ةرايغو ةرامغسو ةسادمو ىتريتو ةناغو
 روس ال ةعماجلا ةيرقلاك ةريغص ةنيدم يهو مدقت اهف اهانركذ دقف ملل دالب نم

 مهقرطي نم هيف نونصحتم لام لهأو هبناج عينم رمحأ بار“ لت ىلع يهو امل

 اهبونج يف يذلا لبجلا نم جرخت ةرارخ نيع نم مهبرشو نادوسلا رئاس نم
 يذلا نيعلا ءام ىلع ةنيدملا هذه يبرغبو ةوالحلا قداصب سيل قاعز اهؤامو

 نورتتسي ال ةارع نادرس ةريثك متأ لينلا يف عقي نأ ىلإ هلوزن عمو هنم نوبرشي

 لبإ مهو السن سانلا رثكأ مهو قح الو تاقدص ريغب نوحكانتي مهو ءيشب
 كلت لهأو ةددقملا لبإلا موحلو ةديصملا ناتيح لا نولكأيو اهئابلأ نم نوشيعي زعمو
 ىلإ مهنوجرخمو ليحلا نم بورضب نيياحألا لك يف مهنوبسي مل ةرراجتا دالبلا

 ىصقألا برغملا ىلإ ماع لك ين مهنم جرخيو اراطق راجتلا نم مهنوعيبيف مهدالب

 ةمالع مل يهو ههجو يف رانلاب موسوم ملل دالب يف نوكي نم عيمجو ةريثك دادعأ
 .ةركذ انمدق امك

 لامر يف ةلحرم ةرشع ينئا نم وحن ىربكلا ةناغ ةنيدم ىلإ للم ةنيدم نمو

 م, ©, 1, خذ, ©

 1للدمم . 2 يف رينو 5:ىلرتتو 1, قرثو حلب ىرشو © | ةسادمو 26 0هعز ع: همت 8 ةسارمو

 016, هسأومو 4 | ةريقسو 8, ةرامقسو 1, ةراممسو ©, هرغ مس © | ةرايغو حب ه'رايقو 5,
 هزاع 8/, هراشو], ةرامخر 6 هل | لينا رغو », ليي رعو 0, لي رغو © | ةددقمسو ظوواخ جواا.: هدفعسو

 ماش هادغمسو 0, هدعس 81, هدع ارش ©, هدقسو © | للك مل < 3 ملْمل م, منمَل © . 4 لت

 هدو. 5 | للم 2٠ 5 هراوح هب هرارح 6٠86© قاعزإ قعار ه ٠ 8 موقع حالو: مط © | ل]]

 بل 6.١ 9 نونك أب مو 01 | تتيطا] مرحللا 1 ه١ 10 نيباحألا] تاقوألا ح٠. 11 ا!راطق هص.ح ٠
 ٠ © تركي همن. 0 © | ,ّلمسل © ] رالا هس. © . 4 للم هب ملل 12



 فو

 دالب ربكأ يهو ولحلا رحبلا يتفض ىلع ناتنيدم ةناغو اهب ءام ال ساهدو

 عيمج نم ريسايملا راجتلا دصقي اهلإو ارجتم اهعسوأو اقلخ اهرثكأو ارطق نادوسلا
 ايف اهكلمو نوملسم اهلهأو ىصقألا برغملا دالب رئاس نمو اهل ةطيحملا دالبلا

 بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نب حملاص ةيرذ نم فصوي
 ةفض ىلع رصق هلو يسابعلا نينمؤملا ريمأ ةعاط تحن هنكال هسفنل بطخي وهو

 ناهدألاو تاشوقنلا نم بورضب هنكاسم تنيزو هناقتإ مكحأو هناينب قرأ دق ليلا
 ينس نم ةئام سمخو ةرشع ماع يف رصقلا اذه ناينب ناكو جاجزلا تايسمشو

 هب ةفوصوملا ةروكذملا ريتلا دالب يهو ةراقنو ضرأب 'هضرأو هتكلمم لصتتو ةرجملا

 نأ هيف فالتخا ال انيقي املع ىصقألا برغملا لهأ هملعي يذلاو ابيطو ةرثك
 هللا اهقلخ ةدحاو ةريث بهذ نم الطر نوثالث اهتزو بهذ نم ةنبل هرصق يف هل

 يهو ابمث اهيف ذفن دقو ةلآب قرطت الو ران يف كبست نأ ريغ نم ةمات ةقلخ

 تصص الو هريغ دنع تسيل يتلا ةبرغملا ءايشألا نم يهو كلملا سرفل ةطبرم

 اهف سانلا لدعأ وهو نادوسلا كولم رئاس ىلع ابب رخفي وهو هل الإ دحأل
 نوبكر داوق ةلمج هل نأ مهيف هلدعو سانلا نم هبرق يف هتريس نمو هنع ىحي

 لصو اذإف هسأر ىلع برضي لبط مهنم دئاق لكلو موي لك حابص يف هرصق ىلإ
 يشميو مهمدقي راصو بكر هداوق عيمج هيلإ عمتجا اذإف تكس رصقلا باب ىلإ

 لازب الف هل ىدصت رمأ هبان وأ ةملظم هل تناك نف دلبلا رئادو ةنيدملا ةقزأ يف

 اذإف هداوق قرفتيو هرصق ىلإ مجري مث هتملظم ىضقي ىتح هيدي نيب ارضاح

 الف هدانجأ هلوحو جرخو ةيناث ةرم بكر سمشلا رح نكسو رصعلا دعب ناك

 م, 0, 1, هب ©

 1 ساهدو] سامدو 4 ه. 4 نسملا نب همجي. 6 .٠ 5 نينمؤملا] نيدلسملا 6 ٠ 06 بورشب]
 عاونأب © ٠ 8 هرقثو 1, هرقبو ىلإ هرقثو © . 9 ىعتألا هرم. 0 ءا10 بهذتنل ©1© |

 بهذ نع جاؤ. همس. [4خ© | ةرتز ةنل © | ىلاعت تلا ه ٠ 11 الو ت1: وأ ى, نأو ع
 12 طبرم 586 | هءرغ دنع هت. هل | هل الإ دحأل تحسم الو هرب © ٠ 14 المح ه١ هل ٠

 16 كإ هه. © | هيلإ] هرقت لإ © | راصو] رامو 015 | يدحيو] يسمي راسو © + 18 ىفقت
 مل[ . 19 حرخو هصب © | هداجأو هداوق © ٠
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 ةريس نيت رم موي لك يف هبوكرو هيلإ لوصولا ىلع الو هبرق ىلع دحأ ردقي

 اهب فتلي ةدرب وأ هب حشوتي ريرح رازإ هسابلو هلدع نم روهشم اذهو ةمولعم

 لماك يزو ةنسح ةيل هلو ليلا هبوكرو همدق يف يرش لءنو هطسو يف ليوارسو
 فئارزلاو ةليفلا همامأ يشمتو ةدحاو ةيارو ةريثك دونب هلو هدايعأ يف همامأ همدقي

 ءاشنإلا ةقيثو قراوز لينلا يف مهو نادوسلا دالب يف يتلا شوحولا نم بورضو

 طوفلاو رزألا ةناغ لهأ سابلو اهب نيتثيدملا نيب نوفرصتيو اهيف نوديصتي
 ةرازقم دالبب اهيبرغ نم لصتت ةناغ ضرأو هتمه ردق ىلع دحأ لك ةيسكألاو
 نادوسلا ضرأ نيب يتلا ةلصتملا ءارحصلاب اهلامشبو ةراقنو دالبب اهيقرش نمو

 .اهريغو ةيململلا نم رافكلا ضرأب اهبونحي لصنتتو رب ربلا ضرأو

 دالب يه هذه ةراقنو دالبو مايأ ةينامث ةراقنو دالب لوأ ىلإ ةناغ ةئيدم نمو

 ةئام اهضرعو ليم ةئام ثالث اهلوط ةريزج يهو ةرثكلاو بيطلاب ةروهشملا ربتلا

 رهش يف ناك اذإف ةنسلا رئاس يف ةهج لك نم اهب طيحي لينلاو اليم نوسمخو
 اهلع ماقأ» اهرثكأ وأ ةريزجلا هذه ىطغ ضافو لينلا جرخيو ظيقلا ىحو تشغأ

 يف لينلا ذخأ اذإف عوجرلا يف ذخأي مث اهلع ميقب نأ هتداع نم يتلا هتدم

 اثاحب ةربزجلا كلت ىلإ نيرشحنملا نادوسلا دالب يف نم لك عجر رزجلاو عوجرلا
 هاطعأ ام كانه هثمب يف مهنم ناسنإ لك دجيف لينلا عوجر مايأ لوط نوثحبي

 ىلإ لينلا داع اذإف دحأ مهنم بيخي امو ربتلا نم اليلق وأ اريثك هناحبس هللا

 هرثكأ ىرتشاو اضعب مهضعب رجاتو ربتلا نم مهيديأب لصح ام سانلا عاب هدح
 هنوبرضيف مهدالب يف ككسلا رود ىلإ هوجرخأو ىصقألا برغملا لهأو نالقراو لهأ

2 4 1 5 0 

 1 ىلع هأغ, مه: هرم. عا(, | فيترم همر. 14 ٠ 4 ليفلا ©. 5 شحولا قء 7 لصت« 6 © |

 ةرازتم] ةرارمم ل80 ٠ 8 اهينرش ةيح نمو هل | ةرقنو 1, ءرسو هل, ةراقنو © | نيب] نم ٠

 9 نم 8: هج. ما(. | ةيملتللا 5, ةّيملمسالا © ٠ 10 ةراقلو مء.] ةرقثو 1, ءرهو هل, ةراقتو < |

 ةراقثو 016.] هرامنو هل ةراقنو ع , 14 اهيلع 2: نرتب عا, ٠ 5 رزجلاو هرب 0 | ةريزجلا] ةهجلا

 14 .٠ 16 لاند هنع يفوص, ن © . 17 داعر داغ ه ءقه ءدحإ هذه ٠ 19 تالتراوم, دالفراز

 ه, تالفراو © | برغلا 8 | رود] راد © ٠
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 ةلغ ركأ يهو ةنس لك ُق اذكه عئاضبلاو تاراجتلا ل اهم نوفرصتيو ريئاثد

 لقاعمو ةرومعم دالب اهيف ةراقنو ضرأو مهريبكو مريغص نول وعي اهلعو نادوسلا دنع
 فارطأ نم مهلإ ةيولجم تاريخلاو ريثك مهيديأبو مهدنع رتلاو ءاينغأ اهلهأو ةروهشم

 ةراقنو ندم نق ادج دوس مهو ريوادقلاو ةيسكألاو رزألا مهسابلو اهيصاقأب ضرألا
 يهو ةريظح الو روس اهل سيل نكال ريثك قلخ اهبفو ةريبك ةئيدم يهو قريت
 مايأ ةتس قرتو ةناغ نيبو نومكاحتي هيلإو نوبطخي هلو ةناغ بحاص ةعاط 5

 هذه ةسادم ةنيدمو مايأ ةعس ةسادم ةنيدم ىلإ ريت ةنيدم نمو لينلا عم اهقيرطو
 لامش ىلع يهو ةفرعم اهلهأ فو تالامعلا ةحلاص ةرامعلا ةريثك ةطسوتم ةنيدم

 مهشياعم رثكأو ملاص اهمعط بحلا ةريبك ةرذو زرأ دلب يهو مهبرش هنمو لبنلا
 لحارم ةتس ةرامغس دلب ىلإ ةسادم ةنيدم نمو ربتلاب مهتراجتو هديصتو توحلا نم

 مهو ةماغب مل لاقي موق ءارحصلا عمو لامشلا ةهج ىلإ ةرامغسو ةسادم نيبو

 ةيحان نم يتأي داو حاس ىلع مهلجأ نع ناكم يف نوميقي ال ةلاحر رباب
 ىلإ ةرامغس ةنيدم نمو بوشيعي هنمو ريثك مهدنع نيللاو لينلا يق صيف قرشملا

 ولحلا رحبلا ةفض ىلع ةفيطل ةنيدم هذه ةدنقمس ةنيدمو مايأ ةيئامت ةدنقمس ةئيدم

 ابونج ليبرغ ةنيدم ىلإ ةرامغس ةنيدم نمو مايأ ةعست ليبرغ ةنيدم ىلإ اهنس
 ردقلا ةفيطل ةنيدم يهو ولحلا رحبلا ةفض ىلع هذه ليبرغ ةنيدمو مايأ ةنس

 م, 0, 1, ذب ©

 ٠ ضرأو] لهأو © | ةراقنو] ةراثث هر ةراقثو © | ةرومع.] ةفورم» 2 ٠ © ابي]اهل 1

 | قرت © قمته 5 ٠ ريدادقلا ى, ريرادقلا ن | ةراقنو م 4 ٠ » مييديأبو مدنع] مييديأب 3
 ٠ ريثك قلخ اهيفو] قلخلا (ةريبك ه) ةريثك (قرتو ه) قريتو 14 | نكال هم. حل | اًن] اهيلع م
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 ةئيدم 10 ٠ حلاص اهنمط] معلملا ةحلاص ©, معطلا ملا ], ةلامعلا ةحلاص مل إ شياعم] مهتشيعه ]ره | ©

 ٠ © هيض. © | ةسادم] ةسارم م00. | دلب 8: دالب 0, ةئيدم 186 | ةرامقس هر هاراقمس

 , 2ءرادقس نمو ةسارم ندو هب هدنارعو ءرراثمس ةئيدم نيبو 6 ) ىراسصملا © | ةماغيإ هماقب 11

 ٠ © هرامكسم 7, هرادقس هى, ةرانمس 3 ٠ لحاس ههه. © | داو 2: ريغ عال 12 ٠ © ةّملغب

 ليب'رغ ط. ليبغز © | ةرامتس ه 15 ٠ :دنقمس 8, ةدننمس 0, هدفمس ]18 © | ةفن] لحاس 14

 ليب'رغ 2, ليغز 6 | وللا رحبلا] لينلا 1 ون قعام4#ع 16 ٠ © لإ ةرامغس ةئيدم نم. |

 فودلا ىهسالو ٠
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 فوصلا مهسابلو لينلا نم اهلهأ برشو بونجلا ةهجب نم اهولعي لبج حفس يف
 نم بورضب دالبلا كلت يف نوفرصتي اهلهأو لبإلا نابلأو توحلاو ةرذلا مهلكأو

 ةرايغ ةئيدم ىلإ برغملا عم ليبرغ ةنيدم نمو مويديأ نيب رودت يتلا تاراجتلا
 ام رثاد ريفح اهلعو لبنلا ةفض ىلع هذه ةرايغ ةئيدمو ةلحرم ةرشع ىدحإ

 نوتأيو مهنوبسيف ملل دالب ىلع نوريغب مهو ةفرعمو ةدجن اهلهأ ينو ريثك قلخس اهبو

 مهو ةلحرم ةرشع ثالث ممل ضرأو ةرايغ نيبو ةناغ راجت نم مهنعيبيو مهب
 نأ ىلإ رابنلاب هنولصيو ليللاب نورسيو ءاملا نود هزتيو لامحلا نم بجنلا نوبكري

 ممل لهأ نم يبسلا نم مهيلع هناحبس هللا حتفي امب مهدلب ىلإ اوعجريو اومنغب

 دالبلا هذه ةلمحو ليلق اهزامو ةلحرم ةرشع ىدحإ ةناغ ةنيدم ىلإ ةرايغ ةئيدم نمو

 . مهتيامحب
 نإ هنم ثلادلا ءزجلا هولتيو هلل دمحلاو لوآلا ميلقإلا نم يناشلا ءزجلا زجن

 .هللا ءاش

 مب 0. 1, هب

 ٠  14اههأو - ميكأو] ايلقأو نابلألاو توحلا مدنعو فربلا مهسايلو ةرذلا مهكأو 2

 ٠ © ليب'رغ 8, ليبغر هي, ليبغز 10 | برغلا 14 © | ةرايق] هرانغ 81, هرامث 0, ةرايق 3
 | © ممو6 ةلحر. : بحنلا نور مو !4 | ةرايغ] هرانغ ط, هرامث 0, هرانغ 1, هرايغ 4

 رات نم مينوسيو هم. © | ةراغ 81, ةرامع 3, ةرايغ © | ضرأو] 6 ٠ © مكمل 5 ٠ © اهرئأد
 | > هلاسس هوت. 610 | لهأ يبس 8 .٠ © دالبو © | ملكت م, ىلمتل © . 7 بحللا ىلف

 هراغ م1, هرامث قب هرايع هب ةرايق © ءا1ه لإ نم ه | ميمزاول تردؤي] 9 ٠ © ملل

 تبا - زغ هرم. ©, يلاثلا ءزجلا هنمثت ام ىفقنا انهو 12 ٠ مهتياحم ح 11 ٠ مهءزالم تودري ه4

 (هدسسو ه0. 1) هدحو نب دمحاو لوألا ملقدا ند 14. ملقإلا اذه ىم يناثلا ءزجلا يف لرقلا ىهتنا انهو
 ٠ © رساكاميلت ]سو هسصو هلاو دمت ىلع هنا ىلصو لوألا |





 ثلاثلا ءزجلا

 515710 1 عطتام

 ةروهشملا ندملا نم لوألا ميلقإلا نم ثلاثلا هزجلا اذه هنمضت يذلا نإ

 ةغرك ةنيدم امأف ةوجاتو ةيباونو ىميجناو نانامو ةواغزو ةملمتو ركركو ةغرك
 ةلامع نم يهو اهلهأ برش هنمو هلامش ينو ولحلا رحبتلا ةفض ىلع ةنيدم اهنإف

 ابو اهل روس ال ةرماع ةنيدم يهو مناك دالب نم اهلعحب نم نادوسلا نمو ةراقنو

 بسني ةنيدملا هذه ءاسنو هيلإ نوجاتحي ايف اهنيفرصي عئانصو لامعأو تاراجت

 ةغرك نمو تارداق هيلعو تاروهشم هبو تافراع هب نهنإ لاقيو رحسلا نبلإ

 فصنو رهش نم وحن ةناغ ىلإ ةغوك نمو مايأ ةرشع برغلا ةهج قف ةدنقعس لإ

 ةنيدم ىلإ ةغرك نمو رهشلا نود ةماش ىلإ ةغوك نمو رهش ةلممد ىلإ ةغوك نمو

 لهأو ةماغب ضرأ ىلع قيرطلا» لامجلا ريسب ةلحرم نورشع لامشلا يف وكوك

 ريربلا ناسل مهئاسلو مهناولأ ت ريغو مهدولج سمشلا تقرحأ دق رباب نادوس ةماغب

 ةبرجنو اب ملل ملع نع ضرألا كلت يف اهنورفحي نويع نم مهبرشو ةلاحر موق مهو
 نادوسلا دالب يف لوجت دق ناكو تاقتثلا رافسلا ضعب ربخأ دقلو ةحبحص كلذ ْق

 الجر اهيف نياعو ةماغب ضرأ ينعأ ضرألا هذه لخد هنأ ةنس نيرشع نم اومن

 كاملا ا ا

 5, 6, 1, ذر ©

 1 ثلا نم نيضت لوألا مانإلا نه كلاثلا ءزجلا اذه نإ © ٠ 2 ةغرثك م, ةغرك ةليدم نا |

 وكوكو 8 | ةملمتو 8, لملبو (9) هب | اعزو مسيقب هراعزو ه | تانامو] تاناقو 14 | ىمحناو م

 ىداو © | ةيباوثتو 5, هرج. © | ةرجاتو 8, هدجامو ج | ةغوم 1 ةغوك © ٠ 3 ةفض هوا © |

 ولحلا رحبلا] ليثلا [ . 4 هراقبو هب ةاراقو © | دالب هرم. 1ث © | ماك © 3 5 انوف رعي [ ع عرعم

 انهت 4 ٠6 ةعوُل م | ةيس يف هدّسْعَس لإ ةغولا نمو فصنو رهش نع ونت ةئاغ ىلإ ةّعوك نمو

 مايا رسام برعلا © ءا7 ةهديقشس [: هه دلفعسا نر, هدغمس [1 ذل | فاشو  ةعوك نمو همت, هل ]|

 فلو رص م . 8 ةلحرم نورثع ةلقمد ىلإ ةغوك نمو هج. © | ةعرك م1 | ةلقْمد م | ةءاشإ

 هنياش 0 | هعرك [ .9 ركوأك [ | هماَّسب مب همان © . 60 ةماغن] ةماقب 8, ةيامب [, ةيانبأ حب ةماقن

 © | تادوس] دوس 18 | دق هب 014 ! ميناولأ تريغو هه © ٠ 11 مرق هس. اه | ةلحرإ

 احر هل | هيعرثو] توب رشي ريو © | ممؤ: اينو رقي : ميسديأب هك . 2 كلد يف ةحيحص ! قى, ةحيحص

 كلذ يف م © | لوحت © ٠ 13 ةماقيإ ةناقب م, ةمامن م ةدماعب © .
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 الو ءاملل رثأ اب سيل ةلمر ةيلاخ ضرأ يف هعم يشمب ناكف ريربلا ءالؤه نم

 لهأل لاقو مستو همتشا مث هفلأ نم هبرقو اهمارت نم ةفرغ يربربلا ذخأف هريغل
 لامجلا اوديقو مهعاتم اوسرعو كانه ةلفاقلا لهأ لزنف عم ءاملا نإف اولزنا ةلفاقلا

 يف سانلا رفحف انهاه اورفحا لاقو عضوم ىلإ يربربلا دمع مث ىعرت اهوكرتو
 نم بجعف بذعلا ريثكلا ءاملا مهيلإ جرخف ةماق فصن نم لقأ عضوملا كاذ

 مهنع هنوكحيو دالبلا كلت لهأ راجت هملعي مولعم روهشم اذهو ةلفاقلا لهأ كلذ

 ال ناتباجم ةماغب ضرأ ىلع وكوك ىلإ ةغوك نم انركذ يتلا قيرطلا هذه يفو
 وكوك ةنيدمو مايأ ةتس ىلإ مايأ ةسمخ نم عطقت 'امبنم ةباجم لكو امهف ةام

 نم جرخي ربل ةفض ىلع يهو ةريبك نادوسلا دالب نم ركذلا ةروهشم ةنيدم

 ةنيدم نأ نادوسلا نم ريثك ركذيو اهلهأ برش هئمو اهب رميف لامشلا ةيحان

 يذلاو لينلا دمب ربن ىلع اهنأ نورخأ موق ركذو جيلخلا ةفض ىلع هذه وكوك

 يف صوغي مث ةريثك مايأب وكوك زوجي ىتح يرحي ربنا اذه نأ لوقلا نم حص
 هصوغو قارعلا دالبب يذلا تارفلا ربن صوغي ام لثم ساهدو لامر يف ءارحصلا
 هلو هسفنل بطاخ هتاذب مئاق كلم وكوك ةنيدم كلم نإ مث حئاطبلا يف كانه

 ليحللا نوبكري مهو ةنح ةيلحو لماك يزو دانجأو داوقو ةريبك ةلندو ريثك ملح

 لهأ ةماع سابلو مهضرأب ةطيحملا مثألا نم مهرواج نمل رهقو سأب ملو لامجاو

 مسؤر ىلعو ةيسكألاو ريوادقلا نوسبلي مهراجتو مهتاروع اهب نورتسي دولحجلا ركوك

 راسجتلا نولخخادي مهو رزألا نوسبلي مهتلجو مهصاوخو بهذلا مهلحو ىزاركلا

 دوعلا وكوك ضرأ يف تبنيو ةضراقملا ةهج ىلع عئاضبلاب مهنيعضبيو مهنوسلاجيو

 28, 0, 1, لب ©

 ٠ ارسرغو © مه | مهامح ه٠ 4 مضوملا كلاذ يف 5: كانه قاع. 3 ٠ هيتشا مث] همتشاو [مه 2

 5 فمن هرم. © | مهيلإ] مط © | بذعلا نب. © ٠.07 ةغوأ طر هعرك © | ركوك 5 هي, اركوك ©

 وكوتك ؟ | ةماغب] ةماقب 8, ةماثي“ 1, ةماعب هب هماثيت ج | تانباع © ٠ 8 مايأ 8: همجي هعاغ. | "وك "وك

 م1, اوكوك 0 ٠ 9 ةئيدم 2: 0م, عاب ] نم مه. 2: يف هونغ ٠ 11 'وكوك 2[ | موت هرم. 1 .

 12 يرجب] يلرغ © | 'وكوك 81 ٠ 153 ساهدو] سامدو 4 | هضرغو 1, هطرععو ه١ 14 'ركرك
 1| كلم همس. ٠ 15 يزو] يرو ه . 16 رهتو] رخنر © . 17 'وكرك ط1, وكرت © |
 اهراجتو م . 18 مهتلحو هس © | مر هد. 04 ٠019 ,ملرساعو هج. © | شرأ لإ شراب

 ل | وك وك 8, "'وكوك 1, ونكو ك © ٠
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 هيلإ تجرخ ةيحلا رحج ىلع عضو اذإ هنأ هتصاخن نمو ةيحلا دوعب ىمسملا

 نأ ريغ نم هديب ءاش ام تايحلا نم ذخأي دوعلا اذه كلسام نأ مث ةعرسم

 لهأ دنع حيحصلاو اهذخأ دنع ةرق هسفن يف دحيو عزجلا نم ءيش هكردي

 هقلع وأ هديب كلسام هكسمأ اذإ دوعلا كلذ نأ نالقراو لهأو ىصقألا برغملا

 احرقرقاعلا ةفصك دوعلا اذه ةفصو روهشم اذهو ةنبلا ةيح هبرقت مل هقنع يف

 ٠نوللا دوسأ هنكال الوتفم

 ىلإ وكوك ةنيدم نمو رهش فصنو رهش ةناغ ةنيدم ىلإ ركوك ةنيدم نمو
 ةعماج راوك ضرأ نم ةريغص ةنيدم يهو ةلحرم ةرشع عبرأ اقرش ةملمت ةئيدم

 هنكال ريغص لبج ىلع يهو هسفنب رئاث لجر اهفو ال روس الو ريثك رشب اهيف

 ةارع اهلهأو شاومو ليمن انو هتاهج عيمج نم هب تطاحأ دق فارجأب عينم لبج
 بش ندعم اببو ضرألا هجو نع رعقلا ديعب اهثامو رابألا هايم نم مهبرشو ةاقش

 نورفاسيو بيطلا بشلاب راجتلا هطلخيو راوك يف هنوعببيو ةدوحلا ريثكلاب سيل

 . تاهجللا عيمج ىلإ هب

 نانام ةنيدمو ةلحرم ةرشع اتنثا ماك ضرأ نم نانام ةنيدم ىلإ ةملمت نمو

 لام لو ةليلق مهتاراج ةلمعتسملا تاعانصلا نم ءيش اهب سيلو ةريغص ةنيدم

 ىميجناو مئاك نم اضيأ يهو مايأ ةينامث ىميجنلا ةنيدم ىلإ نانام ةئيدم نمو زعمو
 نم ةبونلا نورواجي مهو ةلذأ مهسفنأ 3 مهو ليلق اهلهأو ادج ةريغص ةنيدم

 اهلهأ برشو بونجلا ةهج يف مايأ ةئالث لينلاو ىميجنا ةنيدم نيبو قرشملا ةهج

 ةعمتجم ةنبدم ةواغز ةئيدمو مايأ ةتس ةواغز ةنيدم ىلإ ىميجنا نمو رابآلا نم

 2, 60, 1, كرب ©

 4 برغلا] برغلا 566 | نالق'راو م, نالجراو حل | هقلع] هلتعغ © ٠ 5 اذهو] رهر هل |

 اضرقرداعلا © ٠ 7 وكوك من. "وك "وك ه | "كوك 8, "وك "وك 1 ١ 8 ةّملكت 8, ةءلمط 1, ةملك خب

 هالمت © | يهو] ةملت ةنيدمو © ٠ 10 ةارع] ءارغ © ٠ 11 ةاقش هدم. © | ءايم] ءام هل

 نء) ىلع خ | اببو] اهو ٠ 12 ريتكلاب] ريبكلاب حل ٠ 14 ةلمت © | تانم مر.] ناثم هل ناَساَم
 © | ثاّمام ةيدمو 0. تانمو 06148 ٠ 16 نتامام © | ىميحنا م,.]ىحلا (2) ه, ىنيجنا © |

 ىنبغأو 1مءععااس ىب يمينا ةنيدمو © ٠ 17 ةنيدم وص. © | ءالذأ 1م . 8 فرشلا 0 | ىميعا

 ىذا نم ىعيك امععماانا مقل ٠ 19 يميغأ نمو هم 6 :| هل | ةواغز 21.] هواغز © ٠
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 ةريسي تاراجت ملو مهلبإب نوليشي نييواغزلا نم قاخن افوحو رشبلا ةريثك روكلا
 لامجلا موحلو ةرذلا مهلكأو رابآلا نم مهم رشو مهبلي نيب اهب نولماعتي عئانصو

 اهب نورئتسي ةغوبدملا دولحلا مهسابلو ةريثك مهدنع نابلألاو ديصملا توحلاو ةددقملا

 نانام يو لحارم ينامث نانام ىلإ ةواغز ةنيدم نمو ابرج نادوسلا رثكأ مهر

 ةنيدم ىلإ نانام ةنيدم نمو يسقلاب ةامر ةارع هلاجر رثكأو اهلماعو اهريمأ نكسي
 ائيش نودقتعي ال سوجم مهو نيوجاتلا دالب ةدعاق يهو ةلحرم ةرشع ثالث ةرجات

 ةريغص ةثيدم هذه ةنمس ةنيدمو ةنمس مهدالب نمو ةبونلا ضرأب ةلصتم مهضرأو
 وهو ةنمس ىلإ هجوت قالب بحاص نأ راوك نئادم ىلإ نيرفاسملا ضعب ىكحو
 نآلا يهو قافآلا ىلع مهلمش ددبو اهمدهو اهقرحف ةبونلا كلم لبق نم ريمأ

 ينام ةباون ةفيدم ىلإ ةوجات ةنيدم نمو لحارم تس اهيلإ ةوجات ةنيدم نمو بارخ
 ريسايم اهلهأو ةريغص ةنيدم يهو اوفرع اهبو ةبونلا بسنت اهيلإو ةلحرم ةرشع
 نم اهلهأ برشو مايأ ةعبرأ لينلا ىلإ اهنمو فوصلا رزأو ةغوبدملا دولجلا مهسابلو
 مهئاسن يو ةريثك مهدنع نابلألاو رمتلا مهيلإ بلجيو ريعشلاو ةرذلا مهماعطو رابألا

 ءيش يف نادوسلا قارعأ نم تسيل ةبيط قارعأ نفو تانئتخم نهو قئاف لامج

 مههاوفأو قاقر مههافشو نساحملا لامكو لامجلا مهئاسن يف ةبونلا ضرأ دالب عيمجو

 ةرزاقملا نم نادوسلا ضرأ عيمج يف سيلو ةطبس مهروعشو ضب مهمابمو راغص
 ليبق جئزلاو ةشبحلا نم الو ةاجبلا نم الو نييمناكلا نم الو نييناغلا نم الو

 مر 6, 1, هب ©

 1 مه56 رشلا: رابألا نم اهلهأ برثو 14 | نييراعزلا 1, نييواعرلا © | ةراق ه ٠ د عئانصو]

 مئاضبو ه © ٠ 3 هيصملا] ريصملا 510, ريمملا 4 ٠ 4 ابرح] ايرح مه 0 , الوخ © | ءواغر اه |

 تانام طزو ط, تاما طلو © ٠ 5 ةارع] ةاّرغ ق | ناسام © ٠ 6 :رجات م | دالب هم. |

 نيرهاتلا كلا ٠7 ةنمس مع,] هنّمس © | ةئمس ج|.]ةنمس 1, هنمس © ٠ 8 نئادم] دالب 614 , ةئيدم

 © | قالبز قالي 71, دالي 0 | وهو] نيترم © .٠ 9 اهترحف] اسرغخف 1460 ٠ 10 هها6 بارخت#

 رك ١ © | لحارم تس اس ةنيدم نمو هون. © | ةوجذ مم.] ةوُحاَت ظ, ةرحاث هل | ةرحات جا1.] ةوحات 5,

 ةرجات حل, هوحات © | ةباون 8: ةيباوث 6 14, هّيبون © ٠ 11 موو: ةلحرم: ةيبولا برغ © | اوبن

 © | اونرع او ةبونلا هج. © ٠ 13-12 راثألا نم اهلهأ برثو هه. © .٠ 14 تاشغ] تان © |

 نمطو] نيلو © | ةطاع ثادوسلا: ميمح 0, نه ممألا ميمج © ٠ 5 ضرأ هل. 180 16 مهفسانمر]

 مروعثو © | شرأ هب. © | ةرزاقلا] ةرداقلا هل, هررامملا © . 17 نييناغلا نم مربغ الو ©« | الو
 ةاجبلاو ةشيحلاو جونزلاو نييمئاتكلا نم مريغ نم 14 | تساكلا © | جئزلاو هم. ©, جنزلا نءالو

 © | ليبق] لثم ©, ليقف © ٠



 ؟

 اضيأ نسحأ الو ةبونلا ءاسن نم نونم ناك نم الإ ةلسرم ةطبس مهئاسن روعش

 كلذ نم لقأو رانيد ةئام ثالث اهمت غلبيل نونم ةيراجلا نإو نبنم عامجلال

 نمئامتأ يف نوسفاننيو نيف رصم ضرأ كولم 'بغر, نيف يتلا لالحلا هذهلو
 ةاورلا ضعب ركذو نهتسح ةسافنو نبتعتم بيطل دالوأ تاهمأ نبنوذختبو

 ينأ ريزولا دنع نهركذ مدقتملا يراوجلا ءالؤه نم ةيراج سلدنألاب ناك هنأ

 حبصأ الو ادق اهنم لمكأب طق هانيع ترصبأ اف يئحصملاب فورعملا نسحلا

 ريزولا اذه ناكو نساحم متأ الو انافجأ حلمأ الو امسبم نسحأ الو ادخ

 ارائيد نوسمخو ناتئام هيلع اهءارش نأ ركذيو اهتقرافمب اليخم اهب اعلوم روكذملا
 اذإ اهلامح عيدبو اهئساحم مامت عم ةروكذملا ةيراجلا هذه تناكو ةيطبارملا ريئاندلا نم

 تناكف رصمب تيير اهنأل اهقطنم ةوالحو اهظافلأ ةبوذعل اهعماس ترعأ تملكت

 .فافخ لحارم ينام نم وحن ةشوك ةنيدم ىلإ ةباون ةنيدم نمو تافصلا ةمات كلذب
 نإ هنم عبارلا هزجلا هولتيو هلل دمحلاو لوألا ميلقإلا نم ثلاثلا ءزجلا رجن

 .هللا ءاش

 2, 0, 1, لذ,

 1 ةبوا س روش] ةبونلا لهأ روعش نم ناك ام الإ ةطبس ةلسرم مروعش © | ةيونلا - الإر الإ

 ةصاخ ةبونلا 14 | اضيأ هج. © ٠ 2 ممو6 كلذ: ريسيب 14 ٠ 3 ضرأ هه. 1514© .٠ 5 ةيراج

 هل. هل | نهركذ مدقتملا يرارجلا ءالؤه نم] نهنم 14 ٠ 9 هذه هس. آه | ميدبو] مفرتو © ٠

 10 تيبر] تبر 6 4 ٠ 11 ةباون م, هيبأون 80, ةيباون 6 15, هباوت هيب هّيباون © | ةشوك] ةسوك
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 عبارلا ءزجلا

 522110 01 نهحم

 ةيقبو ةشبحلا دالب ضعبو ةبونلا دالب لوألا ميلقإلا نم عبارلا ءزجلا اذه ينو

 نم ةبونلا دالب ينو ةلخادلا تاحاولا دالب نم ةعطقو نيوجاتلا ضرأ بونج

 ضرأ ينو ةبوسو قالبو ةلقئدو ةولعو ةشوك ةروكذملا دعاوقلاو ةروهشملا دالبلا
 ةنيدم رصم رايد ىلعأو ةلخادلا تاحاولا ضرأ نمو ةغاجنلا»و ةطكرم ةشبحلا

 . ىنيدرلاو وفتأو ناوسأ

 نم هيرجو اهضرأ ىشي يذلا رصم لين ينعأ نيلينلا قارتفا ءزحلا اذه ينو
 مسقلاو اضيأ هرئازج يفو اعم هيتفض ىلع رصم ندم رثكأو لامشلا ىلإ بونجلا

 لينلا نم مسقلا اذه ىلعو برغملا ىصقأ ىلإ قرشملا ةهج نم رمي لينلا نم يناثلا
 هلوأ يذلا رمقلا لبج نم امهجرخم نامسقلا ناذهو اهرثكأ وأ نادوسلا دالب عيمج

 نم لبحجلا اذه نم لينلا أدبم نأ كلذو ةجرد ةرشع تسب ءاوتسالا طخ قوف

 كلذكو ةريبك ةحيطب يف عمتجتو بصت اهنإف اهنم راهنألا ةسمحللا امأف نويع رشع
 لك نم جرخيو ةريبك ىرخأ ةحيطب ىلإ لبجلا نم لزنت رخألا رابنألا ةسمحللا

 ةحيطب يف بصت نأ ىلإ اهعمجأب رمتف راهنأ ةثالث نيتحيطبلا نيتاه نم ةدحاو

 8م 0 1, لري
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 فو

 اب عرز ةرماع ةنيدم يهو ىمرط ىمست ةنيدم ةحيطبلا هذه ىلعو ادج ةريبك

 خسم هنإ لاقي هردص ىلإ هيدي عفار مص ةروكذملا ةحيطبلا ةفض ىلعو زرألا
 .هسوؤر هبسشت كمس ةريحبلا هله يفو هب كلذ لعفف املظ الجر ناك هنإو

 قوف ةروكذملا ةريحبلا هذهو ةلئاه باود اضيأ اهيفو ريقانم اهو ربطلا سوؤر
 لبج رابنألا عمتجم اهب يتلا ةريحبلا هله لفسأ ينو هل ةسامم ءاوتسالا طخ

 عارذ هعم جرخيف ابرغم لامشلا ةهج ىلإ اهم رميو ةحيطبلا رثكأ قشي ضرتعم

 رثكأ هيلع يذلا نادوسلا دالب لين وهو برغملا ةهج يف رميف لينلا نم دحاو
 لامشلا ةهج ىلإ اضيأ رميف يناثلا عارذلا يترشلا لبحجلا نش عم جرو اهدالب

 ةعبرأ ىلع رصم ضرأ لفسأ يف مسقنيو رصم ضرأ دالبو ةبونلا دالب قشيف
 ةحلملا ةريحبلا يف بصنب دحاو مسقو يماشلا رحبلا يف بصنت ماسقأ ةثالثف ماسقأ

 لايمأ ةتس ةيردنكسإلا نيبو ةريحبلا هذه نيبو ةيردنكسإلا برق ىلإ يبتنت يتلا

 يصقتسنسو اليلق لحاسلا عمو لينلا ضيف نم يه لب رحبلاب لصتت ال يهو
 .لجو رع هللا ءاش نإ هعضوم يف اهركذ

 عم ارام تاحيطبلاو ةرشعلا رابنألا نيب اهف رمقلا لبج تحن نمو
 لحارم رشع رادقم ةريبكلا ةحيطبلاب لصتي نأ ىلإ لامشلا ةهج

 لحارم تس برغملا ىلإ قرشملا نم نيتريغصلا نيتحيطبلا نيب ام ضرعو
 لبجلا امأف برغملا ىلإ قرشملا نم ةرام لابج ةثالث ةفيصوملا ضرألا هذه فو

 5م 6, 1, ذر ©
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 امأو روصلا لكيه لبج رصم ةنهك هيمسيو رمقلا لبج يلي امث وهف لوألا
 نأآل بهذلا لبج هنومسي مهنإف لامشلا عم لبجلا اذه يلي يذلا يناثلا لبجلا

 مهناف ضرألا عم يناثلا لبجلا يلي يذلا ثلاثلا لبجلا امأو بهذلا نداعم هيف

 نأ ضرآلا كلت لهأ معزيو تايحلا ضرأ اهيف وه يتلا ضرألا اضيأ نومسي
 ةروكذملا ضرألا هذه يف يذلا لبجلا اذه يو رظنلاب لقت ةميظع تايح اهف

 بحاص كلذ ركذ دقو لاخلا يف لتقت ناولألا دوس ريفاصعلا ردق ىلع براقع

 هثدبم نم لينلا ةيرج نأ ةمادقل ةنازحلا باتك يف اضيأ ركذو بئاجعلا باتك

 اليم نوثالثو ةعبرأو ليم ةئامتسو ليم فالآ ةسمح يماشلا رحبلا يف هبصم ىلإ
 بئاجعلا باتك بحاص هاكح ام ىلع دحاو ليم ةبونلا دالب يف لينلا ضرعو
 .ليم ثلث رصم ةلابق يف هضرعو اضيأ

 اهيفو حاسمتلاب ىمسملا ناويحلا لينلا نم اهدعب امو راغصلا تاحيطبلا ينو

 ىلإ جرحي سوماسملا نم ربكأ موطرخخ وذ وهو ريزتخلاب ىمسملا توحلا اضيأ

 روكذملا لينلا ينو لينلا ىلإ عجربو عرزلا اهب لكأيف لينلا ىلإ ةرواحملا تاهجلا
 متللا ةريثك يهو ةردن الإ هب رهظت ال شاللا اه لاقي بنذلا ءارمح ةرودم ةكمس

 رمحأ رودم ضيبأ توح وهو سيمربألا ىمسي كمس اضيأ هيفو معطلا ةبيط

 الإ احولموو ايرط لكؤي ذيذل معطلا بيط وهو كمسلا كلم هنإ لاقيو بنذلا

 هنول ريبك كمس وهو يارلا هيفو اضرع هفصن لثمو الوط رتفلا ردقب فيطل هنأ

 بيط رهو لقأو لاطرأ ةثالث ريبك نزو يف ناك امبرو ريغصو ريبك هنمو رمحأ

 8م 0, هرب 0, 0
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 ؟م

 ينبلا هل لاقي كم هيفف سيمربألا ىمسي يذلا كمسلا بيط نم بيرق معطلا

 ةرشعو لاطرأ ةسمخ هنم دحاولا يف دجو امبرو بيطلاو معطلا بيجم ريبك رهو

 يف رودم وهو ىطلبلا هل لاقي ليبق كمسلا نم اضيأ هبفو لقأو رثكأو لاطرأ
 توحلا هنم دجوي دقو رعطلا بيط كوشلا ليلق ةيربط ةريحبب يذلا رفعلا ةقلخ

 لهأ هيمسيو سيطوللا هل لاقي كم هيفو لاطرأ ةسخ هنزو يف يذلا ريبكلا

 هنزو ام ةردنلا يف هنم دجويو محشلا ريثك معطلا بيط توح وهو خرفلاب رصم

 ال خبط اذإ معطلا يهش ليدل بيط توح وهو سببللا هيفو رثكأو لقأو راطتق
 خيبطلا عاونأ نم متللا هيف فرصي ام عيمح يف فرصيو كمسلا ةحئار هيف دجوب

 كلذ نودو لاطرأ ةرشع هنزو نوكي ام هن اريغصو اريبك نوكيو ديدش همحلو

 سومسلا ىمسي يذلا توحلا اهنمو ا روشق ال كامسأ هيفو رشق هلك كمسلا اذهو

 اراطنق هنم توحلا نزو غلب امبرو نمسلا ريثك سأرلا ريبك كمس وهو

 كمس وهو تايرانينلا ىمسي كم هيفو اعطقم همحل عابيو لقأو رثكأو
 ديبع مأ امل لاقي ةككمس هيفو رئاط راقنم هنأك مهلا ليوط لوطلا ىلإ لئام

 امبرو رشق ريغب ةوبلحلا هل لاقي يذلا كمسلا هيف اه روشق الو ضيخن

 هلو لاشلا هل لاقي كمس هيفو مومسم وهو لقألاو رثكألا» لطرلا هنزو يف ناك
 لاقي تايحلا روص يف كمس اضيأ هيفو اعرسم لتقيف اهب برضي هرهظ يف ةكوش
 قيقد سأرلا ريبك براوش هل رهظلا دوسأ كمس اضيأ هيفو ةمومسم سيلكنإلا اهل
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 ءاسنلا طشمت وفاقلا هل لاقي دلجلا نشخ رودم كمس هيفو ىرحلا ىمسي بنذلا

 تاذ دلجلا ةنشخ ةركلا لثم يهو ةداعرلاب ةفورعملا ةكمسلا اضيأ هيفو ناتكلا هب

 ةدوجوم ابف ةصاخلا هذهو ابنهم طقست ىبح هدب تدعترا ناسنإلا اهسم اذإ مس

 روص يف يهو ءاملا بالك هيفو كمسلا رئاسك تناك تتام اذإف ةيح تماد ام

 لثم هرفاوحو فيطل هنكل سرفلا ةقلخ يف وهو ءاملا سرف هيفو تانولم بالكلا
 اضيأ هيفو ليوط بنذ هلو اهتعضو اذإ حتفنتو اهتعفر اذإ مضنت طبلا لجرأ
 هيلجرو هيدي ةهج نم كمسلا لكاشي ال حاسمتلا نم فنص وهو روقنقسلا
 جلاعتي همعشو فيسم حاسمتلا بنذو ريدتسم سلمأ هبنذ نأل حاسمتلا لكاشي الو

 لينلا يف الإ ناكمب نوكي ال ررقنقسلاو هب حلمي يذلا هحلم كلذكو عامجمل هب

 لين يف هنم ناك ام الإ رحب الو ربث يف نوكي ال اضيأ حاسمتلاو ناوسأ دح نم

 هلو حولم هيئذو هدسج فصن لوط وحن هسأر لوطو سأرلا ليطتسم وهو رصم

 رهو ءاملا يف هب رمو الإ سانلا نم وأ عابسلا نم ءيش ىلع اهب ضبقي ال نانسأ

 هيلجرو هيدي ىلع بدي ةليللاو مويلا هب ميقيف ربلا ىلإ جرخم هنأل يرحبو يرب

 طلس هلاحبس هللا نإ مث ءاملا يب هررض رثكأو اليلق اررض نكل ربلا يف رضيو

 هم حتفي ىتح هدصترتو هعبتت يهو كشللا اهل لاقي لينلا باود نم ةباد هيلع
 توميف هينفت ىتح هاعمو هدبك لكأت لازت الو هقلح يف رمتف هيف تبثو هحتف اذإف

 بيط نرللا نسح يروبلا هل لاقي كمس حلملا رحبلا نم لينلا ىلإ اضيأ جرخمو

 2, 0, 1, لرب
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 اضيأ لخديو لاطرأ ةئالثو نيلطر هنم توحلا نزو نوكي يارلا ردق يف معطلا

 ىلع ديزأو عارذلا لوط ردقب وهو لباشلا هل لاقي كمش لينلا ىلإ رحبلا نم

 وهو طوبشلا ىمسي توح هنم اضيأ لخديو نيمس متتلا نسح معطلا ذيذل كلذ
 ةريثك عاونأ رحبلا نم هلخديو ربش لوط يف ريغص هنأ الإ لباشلا نم برض

 فدص هل كمسلا نم برض ةوفو ديشر ةيحانب لينلا لفسأ يف اضيأ دجويو
 هل لاقي فدصلا اذهو حلملا ءاملا ولحلا ءاملا طلاخ اذإ لينلا رعخآ دنع دلوتي

 لهأو اهسسأر وهو ءادوس ةطقن اهيف ةمحل اهفوج يف ةريغص ةفدص وهو سنيلدلا
 ركذنس بئاجتو رابخأ هيرج يف لينللو رصم دالب عيمح ىلإ هنوعفربو هنوحلمب ديشر
 .ىلاعت هللا نوعب باتكلا نم هعضوم يف ركذلل رسيت ام اهنم

 نيبو اهنيبو ةلغاولا ةشوك ةنيدم اهنف اهركذ انمدق يتلا ةبونلا دالب امأ

 ءاوتسمالا طخ قوف اهعضومو اريسي لينلا نع دسعبت يهو مايأ ةتس ةباون ةنيدم

 اهلهأ برشو ادج فوفجلا ةريثك ةفاج ةراح اهضرأو ةليلق اهتاراجتو نوليلق اهلهأو

 لساك ىمسي ةبونلا كلمو ةبونلا كلم ةعاط يف يهو كانه لينلا دمت نويع نم

 .ةلّمتد ةنيدم يف هنكلم رادو هترارقو ةبونلا كولم هثراوتي مسا وهو

 نادوس اهلهأو اهلهأ برش هنمو هتفض ىلعو لينلا يبلرغ يف ةلقئد ةنيدمو
 رمتلاو ةرذلاو ريعشلا هماعطو الكش مهلمجأو اهوجو نادوسلا نسحأ مهنكل

 يتلا موحللاو ةرذلا نم ذخنملا رزملا مهءارشو مل ةرواجنا دالبلا نم مهيلإ بلجي
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 و باتكلا ع5. 1 | هلاسبس 6 ا 10 اهركذ انمدت يلا همت. © | ةشوك] هموك هي, هسوا ©
 | ةلغاولا] ةلءادملا 6, هلغاولا هل, هلغارلا ع .٠ 11 هياون 6, ةيباون هى, هييارن ©, هنباوب © |

 ادج - اهعضومو هرج. © ٠ 12 فرقخلا ريثك 5: هوب همائ. ٠ 13 ةيرثلا كلمو هم. مه ]| لساك

 لماك 40 .٠ 14 رادو]إ مضومو 0 | يف هرج. خ0, نه © | ةندإ لسد 0, كفند هل, ةقيود © ٠

 15 ةنيدمو] ةنيدم نيم. © 40 | ىلعو] فو ٠



 نيل

 امأو قونلا نابلأب اهتوخبطيو ةنوحطمو ةددقمو ةّيرط لبإلا موحل اهنولمعتي
 .نالزغلاو ةليفلاو فئارزلا مهدالب يو ادج مهدنع رثكف كمسلا

 امهنيبو ةلقند ةنيدم نم لفسأ لينلا ةفض ىلع يهو ةولع ةنيدم ةبونلا دالب نمو

 ةرذلا» ريعشلا نوعرز, هبو هنم مهبرشو لينلا نم ,هؤامو لينلا يف مايأ ةسمخ ريسم

 امتأيه يف ةولع لاحو خيطبلاو ءاثقلاو لجفلاو لصبلاو مجلسلا نم موقب رئاسو

 ةرلع لهأو ةلقتد ةئيدم تالاح هيلع يه ام لثم مهتاراجتو اهلهأ بتارمو اهينابمو

 نم لقأ لينلا ينو ربلا يف مايأ ةرشع قالبو ةولع نيبو رصم دالب ىلإ نورفاسي

 لهأ كلذكو رثكأو نيرهش ريسم لينلا لحاس ىلع ةبونلا دالب لوطو ارادحتا كلذ

 .لينلا يف قالب ةنيدم ىلإ اضيأ نولزنيو بكارملاب لينلا يف نورفاسي ةلقندو ةولع

 نورضحتم اهلهأو لينلا نم نيعارذ نيب يهو ةبونلا ندم نم قالب ةنيدمو

 ريثك نكم مهدنع ةرذلاو ريعشلاو ةبولجم ةطنحلا مهبلإ تلصو امبرو ةنسح مهشياعمو

 الإ نورفاسي رصم ضرأ راجتو ةشبحلاو ةبونلا راجت عمتجي قالب ةئيدمبو دوجوم

 لينلاب ىست اهضرأو رزآملا» رزألا اهلهأ سابلو ةندهو حلص يف مهعم اوناك اذإ

 ةب رقمي هعقومو لينلا دمي ادج ريبك داو وهو ةشبحلا دالب نم ينأب يذلا رمنلا ءامو

 امندم نم ريثكو ةشبحلا لهأ عرازم هيلعو اهي طيحملا عارذلا فو قالب ةنيدم نم

 تيغ اهيف عقي الو رطم قالب ةنيدم يف سيلو ىلاعت هللا نوعب دعب ايف اهركذنسو

 نم مهريغو نييواغزلا» نييمناكلاو ةشبحلاو ةبونلا نم نادوسلا دالب رئاس كلذكو ةتبلا

 ةعارز يف نولرعب هيلعو لينا ضيف الإ ثايغ الو ةمد هللا نم ملل الو نورطمبال مألا

 5 ا06, ثذر 0, 0

 ٠ © دالبإ ثدم خ0 0 | ةولغ و00. | هلقند © 0, هافند هل هلقيرود 3 ٠ © نالزنلاو همم. 2
 هولع ©© هولغ مزن 46 تالاح هوا هع | ةئيدم هصب ©, دالي 5 ٠  6800هبوإ هيلعو 4

 ٠ مل | هواش ©: ةولغ هعزنإ .2 57 ةرلغ ملل. | قالو هله فاليو 8, قالب و ©, قاليبو ب
 ٠ لحاس هم. ه0 | يسم ه0 6: ةريسم معو. م8, هرج م0 © | ليتلا نم م رثكأو ههه 8
 ةولع 5 6, هولع 0, ءولغ © | ةلقياذو 8, هلتلدو 0 0, هلقتودو © | قالب نم: تالب 8, البو 9

 رهلا ءامو 14 ٠ © قالب © 40: لالي 5 قالب و © | ضرأ] لهأ 12 ٠ © تالبو 10 ٠ ©

 زك قالي 2, قالبو © . 16 للامت] .٠ يدلا] يلا رهلابو ه, يذلا رهلابو © | داو] ربث ه0

 ٠ © ةباحيس © | قالي ظ, اليو
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 .دوجوم ريثك قالب ةنيدع كلذ عيمجو لوقبلاو ناتيحماو نابلآلاو ةرذلا مهتشيعمو مهقازرأ
 مايأ ةعبرأ لينلا يلو ربلا يف مايأ ةيس لدانجلا لبج ىلإ قالب ةنيدم نمو

 ىلع ردقتال اهنأل عجرت اهنمو نادوسلا بكارم لصت لدانجلا لبج ىلإو ارادحنا
 همسا لج هللا نأ كلذ نم ةعناملا ةلعلاو رصم ةنيدم ىلإ ريسلا يف ذوفنلا

 يناثلا ههجو لعجو نادوسلا دالب ةيحان نم ولعلا ليلق هلعجو لبجلا اذه قلحخ

 لفسأ ىلإ بصيف هالعأ ةهج نم رمي لدنلاو ادج ايلاع رصم ضرأ يلي امم
 ةسرضم روخصو ةسدكم راجحأ ءاملا بصني ثيح كانهو الوهم اهظع ابص

 نادوسلا بكارم نم اهريغو نييبونلا بكارم ثلصو اذإف ابيب عقي ءاملاو

 كلهملا فطعلا نم هيف امل هروبع اهنكمب مل لينلا نم ناكملا اذه ىلإ تءاجو

 نع اولوحم تاراجتلا نم مهعم امو راجتلا نم اهيف امب بكارملا تبتتا اذإف

 اذه نيبو ةيربلا يف ناوسأ ةنيدم ىلإ اوراسو لامجلا روهظ ىلإ بكارملا نوطب
 .لامجلا ريسب ةلحرم ةرشع يتنثا نم وحن ناوسأو لبجلا ينعأ عضوملا

 بكارم كلذكو نوثدابتم تاقوألا رثكأ يف مهنأ الإ ةبونلا روغث نم هذه ناوسأو

 ىلعألا ديعصلا رخآ يهو طقف ناوسأ ةنيدم ىلإ الإ لبنلا ين دعصت ال رصم

 رئاسو عالدلاو هكاوفلاو بوبحلا عاونأ رئاسو ةطنحلا ةريثك ةرماع ةريغص ةنيدم يهو

 فونص نم اهريغو نافرخلاو زعملاو نالمحلاو رقبلا نم ةريثكلا موحلا اهبو لوقبلا

 مب 0, 1, ثريا

 ٠ © ةرذلا] ةرذلا نم ى 61, طم. 1 | قالب هه: قالي ه1, قالبر © | ريثك ههنا 1

 رصم ةئيدم لإ #4 ٠  18. 2تالب ةديدم ندو] الب نمو 1, قالب نمو هل, قالبو نمو ©, مثوه 2

 ضرأ) 6 ٠ ةيحآن م: ةهح كعاا 5 .٠  4م: رمم دالب ىلإ جما( | ةمسأ لخ] لجو رزغ ©, ىلاعت

 رابد 6 :, دالب ه© | لينلاو] ءالاو © | ىلإ بصيف  ةهج نم رمي] هالعأ نم بصيو هيبناج نم رمي

 ىلإ » . 7.املا يف ت . 8 انهي ه | نم اهريغو ثييونلا بكارم هم. 14 | نيبيونلا] ىسوملا
 ٠  614تاراحتلاو راجتلا نم 10 .٠ ©  184فطعملا] بطملا 9 .٠ © بكاارم ةلكام6.2 | ©

 يهو] يه هذهو 1 | ةرماع] ةيلاع © | هكأردلا 15 ٠  4ةبونلا دالب 13 ٠ لامجلا] لابخلا ه 11
 .© نم. © . 16 ريثكلا مسللا ابو 0, نم تا.حالاو هريثككلا لوتلا الو © | تالمحلاو, هص.

 ٠  014ناللزنلاو 16 | نافرخلاو هس.
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 تاراجت امبو ةصيخر مايألا عم اهراعسأو نمسلاو بيطلا يف ةغلابلا ةبيجعلا موحللا
 نادوسلا لوخ اهفارطأ ىلع راغأ امبرو ةبونلا دالب ىلإ اهنم لمحت عئاضبو

 طبقلا مايأ نم ةينارصنلا نيد ىلع مهنأو مور مهنأ نومجزيو نييلبلاب نيمسملا
 نيب اهف نولقتنم مهو ةبقاعي ىراصنلا يف جراوخ مهنأ ريغ مالسإلا روهظ لبقو
 ناكمب نوميقي الو نولقتني ةلاحر مهو ةبونلا دالبب نولصتيو ةشبحلا ضرأو ةجبلا ضرأ

 . ىصقألا برغملاب مه نيذلا ءارحصلا ةنوتم هلعفت ام لثم
 يفالعلا لبج الإ مالسإلا دلب قرشلا ةهج نم ناوسأ ةنيدمب لصتي سيلو

 ابيرق دجو هيلع رفح اذإ ءاملا نكل هب ءام ال فاج داو هلفسأ لبج وهو

 هذه بالطلا نم فئاوط عمتجت هيلإو ةضفلاو بهذلا ندعم هبو اريثك انيعم
 يف درمزلا ندعم هلفسأ يف لبج لينلا نم ايونج ناوسأ نم ةبرقم ىلعو نداعملا

 ام الإ ضرألا عيمج نم ءيش يف درمزلا دجوي الو ةرامعلا نع ةعطقنم ةيرب

 زهجتيو جرم ندعملا اذه نمو ةريثك بالط هبو ندعملا كلذب هنم ناك

 .دالبلا رئاس ىلإ هب

 لامشو قرش نيب اموي رشع ةسمخ وحن هيلإ ناوسأ نف بهذلا ندعم امأو

 يهو تاحاول الإ برغملا ةهج نم ناوسأب لصتي (الدو ةجبلا ضرأ يف وهو
 اهضرأ قرتخت هايملو ةرومعم فلس نامز يف تناكو ابف نكاس ال ةيلاخ نآلا

 راوك رايد ىلإ اهرهظ نم كلذكو رمعت ال ةمدهتم ىرقو رجش اياقب نآلا او

 اهب نأ يلقوحلا ىكحو ءانب اياقبو لخن رئازج نم نوضرألا كلت ولخت ال وكوكو
 داصي امك داصتو سانلا نم ىراونت يهف تشحوت دقو ملغو زعم اذه انموي ىلإ

 اهركذنسو ةرامع اياقب ايفو رصم ضرأ عم ةلزان تاحاولا رثكأو يربلا ناويحلا

 م, 6, 1, نب ©

 1 محلا 66 | مرامسأو © | مايألا ممز ادبأ 1غ ٠ 85 ةلاحر] ةلاجر هل ٠ 3 ةئيدعب

 تاوسا) تاوساب [1خ | قرملا] قرثملا 6 16 ٠.2009 ثدنم 5: ندامم جين . 11 نع] ىلع

 م - 12 هنم ههنا 14 نيإ نيب ام 6 نم ه ٠16 هايلاو] ةرائاو نك . دج نآلا ا

 نت“ | رايد] دالب 18 ٠ 18 لح - ركوكو ممه طعمع اهوزننع 8 | لخن) لخلا هب هرم. © ٠

 28 شرأ هس © | اهدو] اميمو 6 | دعب اهيف ام ركذنسو هك ٠
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 .هنوعو هللا لوح دعب اهف

 روس ال ةريغص ةئيدم يهو ةلحرم نوثالث ةطكرم ةنيدم ىلإ قالب ةليدم نمو

 مهدنع تابلألا» كمسلاو هب نوشيعتيو ريعش اهبو ةرضحتم قلخللا ةعمتجم يهو اهل
 هذه ركذنسو مزاقلا رحب ىلع يلا غلاز ةنيدم نم راجتلا لحخدي ابيلإو ريثك
 .هديدستو هرصنو هديبأتو هللا نوعب اهركذ ةنكمأ ىلإ انغولب دنع دالبلا

 نإ هنم سماحلاا ءزجلا هولتيو هلل دمحلاو لوألا ميلقإلا نم عبارلا ءزجلا رجن

 هللا ءاش

 2م 0, 1, هر ©

 ٠ قالب هل: قالب هداغ. | ةظكزي 1, ةظكرم شل 2 ٠ © للامت ثلا لوي مه | للا نرعب 1

 3 ةرفستم هر. © | توشيعت وزو همه. 010 | هب] هس 14 ٠ 5 ءرمار هد. 1 | هديدتو
 مهل ٠.06 هلا - زجن هم. 0, شدمحلاو لوألا ماقإلا نم عبارلا ءزجلا (اذه ة) هنمضت امرك ذ ىفقنا انهو

 (هدحو هدم. 1) هدحو 1, لوألا ملقإلا نم عبارلا ءزجلا اذه يف ام ىهتنا انهو © ٠
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 ضرأ رثكأ نيضرألا نم نمضت لوألا ميلقإلا نم سماخلا ءزجلا اذهو

 ةرضحتم ةنيدم يهو ةتيينج اهلك اهندم ربكأو اهدالب نم ةلجو ةشبجحلا

 رهنلا ىلإ اهيداوبو اهتارامع لصتتو تارامعلا نم ةديعب ةيرب يف اهنكل

 ةنيدمو ةطكرم ةنيدم هيلع الو ةشبحلا دالب قشي وهو لينلا دمب يذلا

 نم رومعملا ةيابن رخآ يلو ءاوتسإلا طخخ قوف نم هعبنم رهنلا اذهو ةغاجنلا

 بصيف ةبونلا ضرأ ىلإ لصي ىتح لامشلا عم ابرغم رميف بونجلا ةهج

 رهو همفصو انمدق امك قالب ةنيدمب طيح يذلا لينلا عارذ يف كانه

 مهو دقو ةشبحلل تارامش هيلعو يرجلا يطب ءاملا ريثك ضيرع ريبك رهن

 هب نوري مهنأل كلذو لينلا هنإ اولاق نيح ربلا اذه يف نيرفاسملا رثكأ

 هب ترج يذلا تقولا يف هضيفو هدمو هجورخ يف لينلا نم نوري ام

 اذهو لينلا ضيف ناصقن دنع ربلا اذه ضيف صقنيو لينلا جورخخ ةداع

 نيبو هنيب اوقرف ام مهنأ ىتح كلذك سيلو سانلا رثكأ هيف مهو ببسلا
 ام حبحصتو اهركذ انمدق ىلا ةيلينلا تافصلا نم هيف اوأر امل لينلا

 دقو نفلا اذه يف ةفلؤملا بتكلا هب تءاج ام لينلاب سيل هنأ نم هانلق

 5 ©, 1, خب ©

 1 لوألا ه0. © | نيض 1 | ضرأ] لهأ © ٠ 2 ربكأو] رثكأو مهل © | ةيَيْنِجأ 8, هابنح

 0 هايساستخ م هةيييحم ةييده © .٠ 3 تارايملا نم ةدعب هرم, . 4 ةلعك رم 8, هلعك "رم 8

 هشل رم م ٠ 5 ةغاحلا (ةع ”*) 8, ةعاجنلا ى, ةعاسلا 9(1) هل, هّعاحبلا ح | همدم] همم ©, هأدنم

 © | فو] يهو © ٠ 7 الل ته: قالي 2616© ٠ 8 يرجلا] ىزطلا 1 | ةسحلا 4 6.0 10 دب

 م1. ٠ 13 حر هب ٠ 14 نم نركا 8 ٠



 و

 دنع لينلا عارذ يف هبصمو هيرجو هعبنمو ربلا اذه تافص نم اوكح

 ةيفارغحلاب ىمسملا هباتك يف يدولقألا سويملطب كلذ ركذ دقو قالب هنيدم
 اهعباتمو راهنألا هركذ دنع بئاجعلا باتك يف رذنملا نب ناسح هركذو

 يف رظان ملاع هلهج يف عقي الو ليبن هيف مهب ال امم اذهو اهعقارمو
 رثكأ ةشيحلا يداوب لهأ عرزب ربلا اذه ىلعو هضرغ نع ثحاب بتكلا

 سدعلاو ايبوللاو نخدلاو ةرذلاو ريعشلا نم اهتاوقأل هرخدت امم مهشياعم

 ةريثك ىرق هانلق ا هيلعو بكارملاب الإ ربعي ال ادج ريبك رهن وهو

 ىرقلا رئاسو اطبو نوجلقو ةتيبنج ةريم ىرقلا هذه نمو ةشبحلل تارامجو
 .رحبلا يف نميلا نم اهلإ بلجي امم راتمت اهنإف ةيلحاسلا ندملا امأف ةيربلا

 ام ىلإ ىطقابو تنقاو ةنوقنمو غلاز ةنيدم ةيلحاسلا ةشبحلا ندم نمو
 هديصتي امم اهتريم ىرقلا هذه لكو ةربرب ىرق تارامع نم اه لصتا

 مهارق نم اهنوبلحب يلا بوبحلا رئاسو نابلألا نمو كمسلا نم اهلهأ
 .روكذملا رهلا ةفض ىلع يللا

 نوعرزي نوحالف اهلهأو ربنلا ةفض ىلع ةريغص ةنيدم ةغاجنلا ةليدمو

 ةليلق ةدلبلا هذه رجاتمو نوشيعتي هنمو نوزهجني هبو ريعشلاو ةرذلا
 ةريزغ نابلألاو نكمم ريثك مهدنع كمسلاو ةليلق اهلهأل ةعئانلا مهعئانصو

 رهنلا يف ارادحنإ مايأ ةتس اهركذ قباسلا ةطكرم ةنيدمو ةنيدملا هذه نيبو

 راغص مهقراوزو ناكمإلا ردق ىلع مايأ ةرشع نم ديزأ دوعصلا ينو

 هر 0, 1, خب <(

 1 هعبلمو 2: هدو. تعئ1. ٠ 2 قالب 0, قالب عا. | يذولتألا >0 18, لدولنألا « . هال
 مين] ال 1"* . 5 هللا هن. هل | عردز 5 عردزم هل | لهأ] رثكأ هل | يداوب] دالب هل | دثكأو

 مي ٠ 6 اهتارتأل ءرخدت ام مدد( سدعلاو 184 | ريمشلا هرج. هل ٠ 7 ةرياك ورح, م0, اريثك 0 ٠

 8 ةشيحلا هم. © | ةتيدسج 2, ةئييتج 3, ةنيبتج 1, ةيدئج هل و م. 0 | ناوجلقو 81 (7), ثوخلمو © |
 اطبو م, اطنو ه0 .٠ 9 ثدملا] دالبلا © | زاتءمت © | نميلا] رمقلا ه, نسلا ٠ 10 غلار 1, ملاز

 0, ممو طعمم اوه. 2 | ةنوقئمو هرم. 2, هبرقتمو خب, هبرقسمو © | "تنقاو ظ | ىلتقتو 0 ه, 'ىطو أنو

 © ٠011 اهترامجو ةريرب ضرأ ىرق نم © | ةربرب] برب حل | اهريم ح ٠ 14 ةعاجلا نر عاجلا هب

 هعاحبلا © ٠116 نكميم هرصر © . 17 ةطك"رمط, هطك 'رم 1, ةضكرم حل .٠ 18 ديزأ] رثكأ ك٠



 ف

 نم ءيبش بونجلا ةهج نم نيتنيدملا نيتاه دعب سيلو مودعم مهبشخو

 .هيلع لرعي ءيش الو تارامعلا

 نيب كلذكو لحارم ينامث ةتيبنج ةنيدمو ةغاجنلا ةنيدم نيبو

 ضرألا نم ةعطقنم ةيرب يف هانيكح اك ةتيبنجو اهلثم ةتيبنجو ةطكرم

 ىتح تاقوألا رثكأ يف فحي اهؤامو رابآلا نم اهلهأ برشو

 ةضفلا نداعم بالط مهنأ ةدلبلا هذه لهأ ىلع بلاغلاو دجوي ال

 لبج يف نداعللا هذهو هنم مهشياعم رثكأو مهبلط لج كلذو بهذلاو

 اضيأ ندعملا اذه نمو ةتيبنج ةليدم نم مايأ ةعبرأ ىلع وهو سروم

 .اموي رشع ةسمخ نم وحن ناوسأ ىلإ

 ضرأ نم لحاسلا ىلع يتلا غلاز ةنيدم ىلإ ةتيبنج ةنيدم نمو
 حلملا رحبلا لحاس ىلع غلاز ةنيدمو ةلحرم ةرشع عبرأ نم وحن ةشيحلا

 ال بدنملا باب ىلإ ةلصتم هلك ريصاقأ رحبلا اذه رعقو مزلقلاب لصتملا

 حايرلا اهفطختتف راغصلا بكارملا هيلع ترساجت امبرو رابكلا بكارملا هربعت

 ةريغص غلاز ةنيدمو يرحسا ةردقم راجم ةثالث نميلا لحاس ىلإ غلاز نمو اهفلتتف

 لصت مزاقلا بكارم رثكأو ريثك اهلإ نورفاسملاو سانلا ةريثك رطقلا

 ةشبحلا دالب يف اب فرصتي يلا تاراجتلا نم عاونأب ةئيدملا هذه ىلإ

 نم اهلهأ برشو ليلق ايف وهف بهذلا امأو ةضفلاو قيقرلا اهنم جرخو

 .نطقلا تاردنقمو رزاآلا مهسابلو رابآلا

 8, 0, 1, نب ©

 3 ةعاجلا 00, ..اجملا هل | ةتيبنح 8, هيبنج م, هتيدح © ها 4 ةطك “رم 81, ةضكرم هب هطكرم © |

 ةتيبلجو م6.] هتجو ], هييلحو مي, هتييحو © | هيلحو 1, هيئيلحو ملا هتشحو © | ةمطقنم هرج, 80 ٠

 5 رانألا] رابنألا ع . 6 رمأ همنا 0 . 5 هم هس[ .٠ 8 سروم 8, سيروم 0, سروس مخ

 | ةتلدلحأ 8, هليبح 0, هتيلبجا 1, ةيسج م ةتينمح 0 ٠ 10 ةتيمم مى. هب © | ةليسنجل 8, ةتيبح

 0, هتييبح ©, ةسح 1, هيج خل | سرأ نم] ضرأآ14 .٠ 1 ملاز مه. غلار © | حلما هج. ٠

 13 ترساخغ] ترشاخغن © . 4 ملاز طلو 5, دومعل 10 | نمي'] بيلا ه | راغز راب ج ءادق اهلإ

 ريثك هم. © ٠ 17 رافنأ ىلا ةسقلاو ح ا 17 راآلا نم صح . 18 تاردتقمو 0, اردقمو هل |

 سشمنتلاو فوسلا 1 ٠
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 قع

 رحبلا يف امأو ربلا يف مايأ ةسمحخ ةنوقنم ةئيدم ىلإ غلاز ةنيدم نمو

 رشع انثا امهنيبو نوجلق اهمسا ةدلب ةيربلا يف اهلباقيو كلذ نم لقأف

 يهو ربلا يف مايأ ةعبرأ تنقا ىلإ ةنوقنم نمو ةيربلا يف اموي

 ءيشلا لمحم ال يلا راغصلا قراورلا يف ابلإ رفاسيو بونجللا يف لحاسلا

 شورت ةشبحلا ضرأ ةهج نم هلك رحبلا اذه نأل قسولا نم ريثكلا

 ةريغص تنقا ةنيدمو هانلق ام بكارملا هب يرجت ال ةاصتم ريصاقأو

 مهلكأ رثكأو ليلق اهلهأو بارخ اهرثكأو قلخلا ةريثكب الو ةريبكب تسيل

 مهنإف اهلهأ ةماع امأو ريثك مهديصو دوجنوم مهكمسو ريعشلاو ةرذلا

 رحبلا نم ريصاقألا كلت يف نوكتمللا فدصلا موحل نم نرشيعب

 .مهلا امادإ هنوريصيو

 ةريغص ةئيدم هذه ىطقابو مايأ ةسمخح ىطقاب ىلإ تنقا ةئيدم نمو

 رحبلا نيبو اهنيبو لمر لت ىلع اهنكل ةروسمب تسيل ةعماجلا ةيرقلاك ادج

 ام اليلقو اهنم مهرفس لسلق اب نوميقم اهلهأو مهس ةيمر نم وحن

 اهيداوبو ةبلاجم اهرجاتم نوكو اهشياعم قيضل ابلإ نورفاسملا لخدي

 الو ةرامح بونجلا يلب امم اهقوف سيلو اهف تابن ال درج اهلابجو ةقاش

 اهنم نوشيعتي و اهلع نوف رصتي لبإ محلو ابيرق اهنم ناك ام الإ ىرق

 .اب نورجتيو

 ةوج اهلوأو ةربرب ىرق اهب لصتتو اطب ةئيدم مايأ ةينامث ىلع اهنمو

 .ةبيرق اهنع ىهو

 م (1ةهم16 اعو. جوقذاست)ر 6, 1, ذر ©

 1 ملاز 50 | ةبوقنم 2, هنوقنم ©, هبرقنم لا هلوقنم © .٠ 2 اههسأ ةدلب] ىمست ةنيدم 5 هل |

 روُجلق 8, نوجلن 4 ٠ 3 اموي 8: ةلحرم عع[4. | ةفوقنم 8, هبرقنم خي, هنرقس © | تضأ © |

 ربلا ىف همي © ٠ 5 قشولا 0 | شورت 1: شرت 806 .٠ 6 تنفا 1, تنفا ح ٠ 7 ليلت اهنهأو

 هت. © . 9 محل ه | ثوكملا 4 ٠ 11 ىلعقاب 8, ىصتان ©, يلعقت هل | ىطقابو 5, يطقنو 0,

 ىطفقانو م, ىلعقا ةئيدمو © ٠0013 ةرودنب ل ٠ 13 نع ر رك نوال ١+ 17 كرزحتيو 84
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 حل

 نومدختسيو اهنابلأ نوبرشيو اهنوبستكيو لبإلا نوذختي ةشبحلا ةلمجو

 مهضعب قرسيو مهدنع ةعاضب لجأ يهو اهحاقل نورظتنيو اهروهظ

 ربلا يف رصم ضرأ ىلإ مهنوجرخيف راجتلا نم مهنوعيبيو ضعب ءانبا

 , رحبلاو

 ةشيحلا نيب يهو ةجبلا ضرأ لامشلا ةهج يف ةشبحلا ضرأ رواجتو

 يه امنإو بصح الو ىرق ةجبلا ضرأب سيلو ديعصلا ضرأو ةبونلاو

 هيلإو يئالعلا يداو ىلإ ابنم راجتلا دصقمو اهلهأ عمتجمو ةبدج ةيداب

 .ريزغ معمججو ريثك قلخن هيف داو وهو ةجبلا لهأو ديعصلا لهأ بلجني
 ةبونلا ندعمو ةبذع رابآ نم اهم ءاملاو ةعماجلا ةيرقلاك هتاذ يف يقالعلاو

 لامر يه امنإو هلوح ليج ال ءارعص يف اهضرأ يف طسوتم روهشملا

 ضاصخخ هرخآو ينرعلا رهشلا يلا لوأ ناك اذإو ةلئاس بسابسو ةنيل

 اميف رظني مهم دحاو لك اهف نورظنيف ليللاب لامرلا كلت يف بالطلا

 ةمالع هعضوم ىلع ىلع ليللاب ؛يضي ربتلا رصبأ اذإف ضرألا نم هيلي

 يف هتمالع ىلإ مهم دحاو لك دمع حبصأ اذاف كلانه تابو اهفرعي

 هب يضميف هبيجن ىلع هعم هلمحمو هذخأي مث هيلع لع يذلا لمرلا موك

 ربتلا جرختسيف دوع ةنفج يف ءاملاب هلسغ ىلع لبقي مث كلانه رابآ ىلإ

 مهني هرعيابت هنم مهل عمتجإ امل كلذ دعب هكبسيو قبئزلاب هفلؤي مث هنم
 اذهو راطقألا رئاس ىلإ راجتلا هلمح مث صعب نم مهضعب هارتشاو

 هيلعو مهبساكم ئدابمو مهشياعم كلذ نمو هنع نورتفي ال ابأد مهلغش

 .نولوعي

 م, ©, 1, كثر ©

 5 هجبلا 8, هسبلا صحب ةحلا 1, ذحللا 4 .٠ 6 ةيولاو ©, مع طعمم اهعب1 هيولاو © | هحبلا

 8, ةجبلا [خ, هسلا © © 37 ةيدجإ هيذح 1, هيرخ © | ىنقالعلا 8, قالعلا ©, ىتالملا 1, السلا

 © ٠.2 8 ةحملا 8, ةحبلا 1 قي هلا © 9 ىقالملاو 2, ىقالعلاو 1, قالملاو هل, قالعلاو © |

 روهشملا روكسملا ةنوبلا بدنمو مل ١ 10 اهضرأ ل) يف رج 8 ٠ 11 بناسو] ةساسو م, باسو ©

 | ةلئاس] ةلماش كل | يلرعلا 1 | ساح © . 12 اهيف نر كل .2 14 يم هتاف م 16 عرختسم

 ناكل. © - 17 هس ملغ. هم. 4 | مهني اميف رك ٠
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 نمو اموي رشع انثا ةجبلا ضرأ نم باذيع ىلإ يتالعلا يداو نمو

 لوعي ال قوس ابهبو ةنوكسم ةيرق اضيأ يهو ةتخم ةنيدم ةجبلا دالب

 مهيساكم رثكأ يهو مهشياعم اهلمو لامجلا نوجتني موق اهوحو اهلع

 ضرألا هجو ىلع دجوي سيلو ةيتخبلا لامجلا بسنت ةيرقلا هذه ىلإو
 رصم رايدب يهو اطخن عرسأ الو ريسلا ىلع ربصأ الو اهنم نسحأ لاج

 .كلذب ةفورعم

 مهو نويلبلا مط لاقي ةلاحر موق ةجبلا ضرأو ةيونلا ضرأ نيبو

 مهو مهرض نوفاخيو مهنوندابي مثألا نم مهلوحت نم لكو مزعو ةمارص

 ةبونلا دالب لهأ عيجج كلذكو ةيبوقعيلا بهذم ىلع جراوخخ ىراصن
 انمدق اك ةبقاعيلا بهذم ىلع جراوخ ىراصن ةجبلا لهأ رثكأو ةشبحلاو

 .هركذ
 ةعاط تحن مهو ةربرب دالب رحبلا ىلع ةشبحلا ضرأب اضيأ لصتيو

 مايأ ةتس ىطقاب ىلإ اهنمو ةوج ةيرق اهلوأو ةلصتم ىرق يهو ةشبحلا

 قوف اهركذ مدقتملا اطب ةنيدمو مايأ ةعبس ةيربلا اطب ىلإ اضيأ اهنمو

 .رومعملا ةياهبن يف ءاوتسالا طخ

 سداسلا هزحلا هولتيو هلل دمحلاو لوألا ميلقإلا نم سماخلا ءزجلا زجمن

 .هللا ءاش نإ هنم

 م 0, 1, ذر ©

 1 يقالملا 81, هقالع ه, قالملا © | باذيع ©: باذع جم(. | ةحسلا 5, هللا 6, ةحللا هب

 هسملا © ٠ 2 ةحلا 2, هحبللا 0, ةحبلا ح, ةسيلا © | ةئيدم هوو, 8 | هني 01, تي ىلإ هيحن © ٠

 3 رثكأ] ربك أ م ٠ 4 ةيبسنلا © ٠ 7 ةجّنلا 8, هجبلا © | ةلاجر ه, ثوّنيللا 8 « 8 ميئنودابم 6,
 مثوئدابم 1, مهتودافب © ٠ 10 ةحبلا هك | بهذم - ةسملا موه !هه. 8 | بنامبلا ه ءا 12 ةرج  دالب مم

 اهي. ظ ٠ 13 ةرج] هرح م | ىلعقن ه ٠ 4 اذبأ هرم. © | الميت مم. ميالعب“ جل. 1 ١ 17-16 هللا - زن

 هزه. 0, (هدحو هزت. !) هدحو هلل دمع أو لوألا ىلقإلا نم نماخلا ءزإلا هنمضت ام ىققتا انهو [ هل, انهو

 ملسو هيدصو هلآو دمع انديس ىلع هتاولصو اريثك هَل داو لوألا ملإلا ند سماخلا ءزجلا ىهتنا © ٠
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 اهلإو ةءرب ضرأ نم ةثالثلا دالبلا هذهو اجنلاو ةكرمو ةنوقرق ةنيدم

 نم مهشيع رثكأ ةريرب ىرق لهأو يناهلا رحبلا ىلع يهو اهتلاع يبتت

 .ةسبلا مهدئع ىمستو ةيرحبلا فحالسلا موحل

 يف دتمم ميظع لبج اهلعو رحبلا يف ناموي ةنوقرق ىلإ ةوج نمو

 اهنم ئدتبيو رحبلا يف مايأ ةئالث ةمرب ىلإ ةنوقرق نمو برنجلا ةهج

 يف ءاملا تحن دتمبو ةجراخت سوؤر ةعبس هل لبج وهو ىلوقاخ لبج

 ىرقلاك راغص دالب لبحلا اذه سوؤر للتو اليم نيعبرأو ةعبرأ رحبلا

 راغص راجي ةثالث لحاسلا ىلع ةكرم ىلإ ىلوقاخ نمو ةيواملا ا لاقي
 دك دم داو ةيربلا يف ةكرم نم نيتلحرم ىلعو مايأ ةعبس رلا يو

 موي رحبلا ىلع اجنلا دلب ىلإ ةكرم نمو ةرذلا نوعرزي هيلعو لينلا

 .ةريرب ضرأ رحتآ اجنااو مايأ ةعبرأ ربلا ىلعو موي فصنو

 اهنمو رحبلا ىلع ةريغص ةنيدم يهو مايأ ةينامث ةونرق ىلإ اجنلا نمو

 نولكأي اهلهأو ةلهآ ةنوكسم ةريبك ةيرق يهو مايأ ةتس ةنوذب ىلإ

 بونيللا ةيحات نم نمضت لوألا ميلقإلا نم سداسلا ءزجلا اذه هنإ

 ك0 ااا

 مب 0, 1, خر

 2 هنوقرت 61, هلرهرف ىلإ هيريرف © | ةك سو » +3 يهو] مو ه | لمأو] شكأو © |
 مهتشيع © . 4 ىبتو هب © | مدع هر © | ةّيبلا 8, ةيبلا (9) و, هللا 1, هيلا مه ةلا
 © م05 هروح 0 | ةنوقرت 8, هلرفرت 0, هلرئرق ح, هيوفرل © .006 هلرقأرق 8, هنوقرق 01

 هلوفرت للا هوترت © | ةعارب 8, هعرب © ه, دمارب 1, هموي © | 'ىدتيو] ىهشنو © |[ - "ىدتسبو
 ءالا نا“ ٠.0 7 يرئاح من, يترئاع ىف | و ةعيرأ رحبلا يف همم. © + 8 اليم] اموي ع | دالب]

 تدم( .٠ 9 ةيواحلا] ةيدالا هل, هيدالا © | يوقاح 0, ىرئاخ مه . 11اصنا6© .٠ 12 اسلاو © ٠

 13 هونرق 1. ةلومرق ث, هربرت © ٠.14 هنوذب طر هنودل 0 © , هنودب 14 *



 تو

 هذهو اهلكأ سانلا فاعي يتلا تاروذاقلا نم ءايشأو شانحألا عدافضلا

 ةرفك امهلهأو ناتنيدم ةنوذبو ةونرق نإ مث نزلا دالب اهلت اضيأ ضرألا

 ةروكذملا دالبلا هذه لكو حلملا رحبلا ةفض ىلع جئزلا دالبب نالصتت امو
 هلانه هضرعو رحبلا ضرع امهيبو لامشلا ةهج يف نميلا دالب لياقت

 ردق ىلع لقأو اذه نم رثكأ ىرخأ ةنكمأ يف نوكيو ليه ةئام تس

 .رحبلا يف ليطارقلا لوخد ردق ىعو يراربلا يف رحبلا ناوجأ جورخ
 ناري زج اهنم رئازج عبرأ ءزملا اذه يف لصحملا رحبلا اذه هنمضت اهفو

 نوج يف امهو ناترم ةيناثلاو ناترخ امتادحإ مساو قرشملا ةهج ُق

 .ىلاعت هللا نوعب هعضرم يف امهتركذ ىصقتسنسو شيشحلا

 لحاسلا نيبو ابنيبو اهيلإ ربصلا بسني يلأ ىرطقس ةريزج اهلمو
 ركذنسو كساحو طابرب ةنيدم نميلا دالب نم اهلباقيو ةبيطلا حيرلاب نايرجم
 .هتوقو هللا لوح امهرابأ ةلجج عم امُهركذ عضوم يف نيتنيدملا نيتاه

 اذه نم برغملا ةيحان يف يهو البنق ةريزج ىمست ةعبارلا ةريزجلاو
 بورض اهيف ةرعو ةدتمم لابج اهفو رجشلا ةريثك اهنكل ةيلاخ يهو ءزجلا
 رحبلا يف بصت ةرارخ ءام نيع اضيأ اهفو ةرضم باودو شوحو
 نم وأ نميلا دالب نم اهيلإ مرحأ نم ةريزجلا هله ىلإ طقس امبرو

 نصحلا لباقت يهو اهب نوثيغتسيف ةشبحلا بكارم نم وأ مزلقلا بكارم
 .نميلا لحاس نم مح فالخمب فورعملا

 2 0 8 م 2

 2 ةون'رق 8, هوبأرق 1, هنوفرق هل, هوبرق © | هلودبو ©, هنودمو خي, هلودنو © ٠ 35 ةثكمأ يف
 ىرخأ هب. © .٠ 6 ىزاريلا ه . 8 اهادحإ] اهس ةدحاولا ةريزملا © | كانرخ ه, ناترح © |
 ةيناثلا مساو 1ك ٠ و اهتركذ] امهفصو © 1 , ه2. ه | ىلاعتو هئاحبس 0, للامت هللا ءاش نإ
 مل © 10 ىرطتما م, يرطقس 0 هب يكرطقما [ ٠ 11 طابارب 5, هاحرب 1, طانرم © | كيسناحو
 م1 . 12 امهرابخأ ةلج مم نص. © | لامتو هتاحس هلا لوحي 0, (للاعت هج. 1) ىلامت هللا ثرس

 ٠ © ءرجلا] رحبلا 14 .٠ السق] الف (79) هل, الش © | برملا ه٠13 6 © للاعت تبا لومي ,14

 ٠ © نوثيءتيف] ثوشيمتب 17 ٠ © ةرارح 1, هرارح 15



 عيمح نم رحبلا هب طيحم لبج بدنملاو نايرجي بدنملا لبج ىلإ اهنمو 7
 عم لامشلا ةهج ىلإ ريو بونجلا يلب امم ىلع الإ هفرطو هتاهج

 دالب يلي امم هرهظو اليم رشع يلا نم وحن هلوطو ريسي بيرغت

 ىطقابو تنقاو غلاز ىلإ يبتنت ىتح ةلصتم رئازجو ريصاقأ هلك ةشبحلا

 هذه طسو يفو ةهجلا هله نم رحبلا اذه ضوخن ىلع دحأ ردقي الف

 غلان وحن نم لصتي وهو سقيروم ىمسي ضرتعم لبج رئازجلاو شورتلا

 ءاملا هجو ىلع ولعي هنكل وبلا يف ولعلا ريثكب سيلو بدنملا رهظ ىلإ
 ىكحو هتاذ يف لصتم هنكل ءاملا هرتسي ىرخأ عضاوم يف بيغيو ةرم

 ةرمسملا بكارملا نم “يش لبجلا اذبب رمب ال هنأ .بئاجعلا باتك بحاص

 امأو ةنبلا هنم صلختت داكت الف هعم هكسمأو هيلإ هبذتجا الإ ديدحلاب

 نم ءيشل سيلو هانلق انك نميلا لحاس مم دتمم هنإف بدناا لبج

 اهعوجرو اهريسم يف هب رمث نأ نم دب نميلا ىلإ ةدعاصلا مزلقلا بكارم

 نم يناثلا ربلا نم هبحاص لجرلا ىري ىتح كانه قيضي رحبلا نأل

 امإ اهنم جرخيف دحأ اهلخدي ال ةراغم هرهظ نم لبجلا اذه ينو نميلا

 اهيلإ اودصق اهنلم كلذ سانلا ملع املو هبف عقي رفحل وأ هلكأي ناويحل
 .دحأ الإ نآلا لصي الف نيطلاو ةراجحلاب اهردسو

 ةيسم ردقلا ةليلج رطَقلا ةعساو ةريزج يهف ىرطقس ةريزج امأو

 اهربص قوفي ريص الو ريصلا رجش اهتابن رثكأو رجشلا ةيمان ضرألا
 هانلق ا" يهو اهريغو رحشلاو نميلا تومرضحم ذختي يذلاك بيطلا يف

 هبوسنمو هنم ةبوسحم يه لب نميلا دالبب برغلاو لامشلا ةهج نم لصتت

 رب 0, 1, خر ©

 2 هنرطو] كودو © ٠ 4 ىهتلي © | ملاز 8 | تداو © | ىطقنو هل, ىلهانو © ٠5 شوح
 ٠ © نيفوررم ه, 'سئيداق# © | غلاز رغ نموه. © | علاز ط . 7 وحلا يف وصب 6 © ©

 و باتك همز. . ل4 ةزامم . 15 ناويحل م تاريملا © | ةرفحل 1, ةرثحلل حل | اهيئ[ش ٠

 17 ةيبسإ هنيه © .٠ 18 ةمأب © ٠ 19 ننيلا نهتن © | رسلاو ©, رسشلابو 1, رسلاو ه ٠
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 نما

 ةنيدم لهأ رثكأو ةسبنمو دنلم ةنيدم حتزلا دالب ةهج نم اهلباقيو هيلإ

 كلم ىلع بلغت امل ردنكسإلا نأ كلذ يف بيسلاو ىراصن ىرطقس

 هملعم ناكو دنهلا كلم روق لتقو ددهلا رئازج هليطاسأ ترغو سراف

 ردنكسإلا لاب يف ناكف ربصلا ةريزج بلطب هاصوأ دق سيلاطوطسرأ

 هبلغتو دنهلا رئازح ذأ نم هغارف دنعف هملعم ةيصو لجأ نم كلذ

 ينامعلا رحبلا ةهج ىلإ دنهلا رحن يف اعجار ذأ اهكولم ىلعو ابلع

 هبمعأف ىرطقس ةريزج ىلإ لصو نأ ىلإ رئازتلا كلت ىلع بلغت دقو

 لصو املف كلذب هملعم ىلإ بتكف اهئاوه لادتعإو اهارث بيط اهنم

 مهدبتسيو اهنع اهلهأ لني نأب هرمأي هيلإ بتك سيلاطوطسرأ ىلإ ربخلا
 لمح نم كلذ يف ال اتطايحو ربصلا ةرجت ظفحب مهصويو نيينانويلاب
 هذخأب مألا عيج عافتلا عم هب الإ تاجرايالا متت ال هنأو ةيبطلا مفانملا

 كلذ ردنكسإلا لعفف مفانملا ريثك ليلج ءاود هتاذ يف هنألو هفيرصتو

 ظفحب مهرمأو نيينانويلا نم اموق اهبلإ لقنو اهلهأ ةلج اهنع جرخأو
 يف اوناكو كلذ اولعفف اهتيمنت ةمادإو اهتسارغو اهم مايقلاو ربصلا ةرجن

 لهأ لحخدف مثمألا تنمآف حيسملا نيد رهظ نأ يلإ لاومأ لجو ةنايص

 رئاس عم تقولا اذه ىلإ اهب مهتايرذ اياقبو ةينارصنلا نيد يف ىرطقس

 جرختسيو هيلوي رهش يف عمج ربصلا رمش قاروأو مهريغ نم اهلكسي نم

 يف ففحيبو قاقز يف عضويو اهريغو ساحنلا رودق يف خبطيو اهباعل
 ىلإ هب زهجتيف ريطانق ةريزجلا هذه هنم عابيو سمشلل تشغأ رهش

 م, 0, 1, هر ©

 1 ةيدم ما. هرج. © | دنلم م: ردتلم 01, رديف هل, ةلودب © | ةسيئمو] هودلو © | ةريزج لعأ ! ٠

 2 ةرطوقس 5, ةرلتقم 0, ىرطوقس 1 ٠ 3 راوق 7, روم 0, رون خر, رون © ٠ 4 ىيلطالعسرا © ٠

 6 ينامملا] يناميلا 6 ٠ 7 ىرطوقس »01 ٠ 8 اهارثز اسارت ور اهاذش ه ٠ و رخلا هس. © |

 سيلاطاطسرا # ٠ 11 ةييلعلا 0 هل, مقاتملا ب ةيبلبلا هرم. © | مه هب الإ تاجرابالا مت ال هنأو

 عافتنا] ترعفتني مبنأو 6 ٠ 13 امرقإ لج ء | فيندريلا نمدوص.م .٠ 14 اعوص.1 | ةمادإر]

 ةماقإو © ٠ 15 لمحو ن4 ٠ 18 اهربغو] كلذ رعو ن | قانزإ قند © ٠



 ه؟

 .فرعي اهبو الإ بسني اهريصو برغملاو قرشملا يف هللا دالب رئاس

 يف امهف امهركذ انمدق نيتللا ناترم ةريزجو ناترخس ةريزج امأو

 ناتاهو نابللا تبانم اهيف يتلا رحشلا دالب ىلإ ةاذاحملاب شيشالا نوج

 امهبب اوعنقو امهيف اوماقأ دق برعلا نم موق امهنكسي ناترومعم ناتريزجلا

 لهأو اذه انتقو ين برعلا اهفرعت ال ةميدق ةيداع ةنسلأب نوملكتي مهو

 نأ ىلإ ءاتشلا مايأ لاح دكثو شيع قيضو فشق يف نيتريزجلا نيتاه

 نامت ضرأ ىلإ مهبكارم يف نوبكريف رحبلا يف رافسألا مايأ نوكت

 عقي ام اريثكو اليلق مهشيع نسحبو مهلاوحأ معستتف نميلا لحاسو ندعو

 هب اودصق امبرو مبلإ نيرفاسملا راجتلا نم هنوعيبيف ديحلا رينعلا مهبلإ

 نيتاه نم جرخيو ةميق معفرأب كانه هنوعيبيف مهسفنأب نميلا دالب ىلإ

 ذخني فحالسلا روهظو ليذلا نم برض وهو ناعليذلاو لبذلا نيتريزجلا

 .مهزبخو مهلسغل اعاصق نميلا لهأ اهنم
 نصح وهو ةدرحللا فالخم اه ءزحجلا اذه يف ةعقاولا نميلا دالب امأو

 هسانو ريغص نصح ةدرحلاو افالخم نصحلا يمست برعلاو رحبلا ىلع

 فالخم ىلإ هنمو ةقيض مهشياعمو رمتلاو نابلألاو موحللا مهشيعو نوليلق

 ىسرم ىلع رهو رضح نصحلا اذه لهأو لحارم عبرأ ربلا يف ةقفالغ

 .اليم نوسمخ ديبز ىلإ هنمو ديبز

 نورفاسملاو لامو ةورث لهأ ريسايم اهلهأو ةريبك ةنيدم ديبز ةنيدمو

 ضرأو ةشبحلا ضرأو زاجحلا ضرأ نم راجتلا عمتجم امو نوريثك اهلإ

 2,6, 1 ثيل

 1 ىلعت للا ه, لحو زعم للا 6 | برغلاو قرثلا © | فرعي انو هنض. © ءا3 دلي هك |

 رحبشلا 8, رجشلا 0486© ٠ 4 برعلا] برغلا © . 5 ةيداغ مب ةيداه © | انتفو] اناهز [1ه | اذه

 تمل. ف ٠ 8 الق همم. © . 9 ديطا] بيطلا © ٠ 10 دالب] لحاس 14 ©, نميلاب لحالا ف ٠

 11 لبالا ه | تامليالاو تحي تاميدلاو © ٠ 13 ءزجلا] رحبلا © | ةد'رحلا 8, ةدارخلا 1, هدوحلا

 م | رعرإ يهو ٠ 14 ةدارخلاو ط, ةدولار ه ٠ 15 موحللا نم 14 ٠ 16 ةقيالغ ط, هالغ'
 1, هقبالغ م ٠



 نوي

 ابهيلإ مهقيقر نربلحي ةشبحلا لهأو ةدج بكارم يف نودعاصلا رصم
 ىلع يهو هريغو ينيصلا عانم لاو ةيدنهلا هيوافألا بورض ابنم جرخيو

 ىلع قيرطلاو اليم نوثالثو نانثاو ةثام ءاعنص ةئيدم ىلإ اهنمو ريغص ربن
 ىلإ ناليج نمو اليم نوثالثو ةتس ناليج ىلإ ديبز نم نميلا رايد

 فرخلا نمو اليم نوثالث فرغلا ىلإ ناملأ نمو اليم نوعبرأو نانئا ناحل

 تسيل نوصحو ىرق دالبلا هذه لكو اليم نورشعو ةعبرأ ءاعنص ىلإ

 نودوزتيو اهيلإ نورفاسملاو راجتلا يوأيو اهب لزني ةرومعم اهنكل رابكلاب
 ' .اهنم

 نميلا دالب يف سيلو تارامعلا ةلصتم تاريخلا ةريثك ءاعنص ةنيدمو

 ميلقإلا ردص يف يهو اسان رثكأ الو ارطق ريكأ الو ادهع اهم مدقأ

 دربلاو رخلا لدتعم ادبأ اهب نامزلاو ىرثلا ةبيط ءارهلا ةلدتعم لوألا

 ءانب اهب اهكولمل ناكو برعلا رايد يهو ةنطاق نميلا كولم تناك ابو

 رثكأو ميظعلا لتلاك راصو مدهتف نادمغ رصق وهو رك ذلا مظع ريبك

 ةبوسنملا بايثلا لمعل راد اهبو حاولألاو بشخلاب تقولا اذه يف اهنانب
 يناوي لبج نم اهيلإ يتأي ريغص ربت ىلع يهو نميلا ةدعاق يهو اهلإ
 يناميلا رحبلا يف بصيو رامذ ةنيدم ىلإ الزان اهب رميف اهلامش نم
 هايمو عرازم هبو اليم نوتس هالعأ لوطو ريخدملا لبج ءاعنص لامشبو

 .بايثلا هب غبصت نارفعزلا هبشي رفصأ تابن سرولاو سرولا هيف تبليو

 ةليلق ةريغص ةنيدم يهو اليم نوعبرأو ةينامث رامذ ىلإ ءاعن.+ نمو

 5, 6, 1, فر ©

 2 يبملا] ينميلا © ٠ 3 ةئيدم هزل, 14 | 05 ةثام ؛ ليم 1 | نورشعو هعبرأ - قيرطلاو
 اليم هرج, ل ءا 4 اليم توثالث ع تاليح نمو نو. 6© . 5 فرغلا] فرمملا 3, رملا © ٠

 12 ةيطاق ت14 | بآرفلا » .٠ 13 ريبكز ريتك ق6 | نادمت م1, نادم م, نارمش ت٠
 14 اهئانب © . 15 ريفص]إ مظع © | يفاوي] يفاوس © ءا 6 رامذإ نامص 6, رامد هع

 17 ركتدملا 5 1, ريخدملا 0, رمحرلا هل, ريخدملا 0 ٠ 18 ثنيو] فسنيو 6 | ىسرولاو] وهر ه »

 19 رامد مل © | ةينامث] ةنس © | يهو] رامذو 1, رامدو هل, رامد هيدمو © ٠

15 



6 

 ليم ةئام ندع ةنيدم ىلإ ءاعنص ةنيدم نمو نكاسملا ةقيض ةرامعلا

 ةينامث راسذ ىلإ ءاعنص نف سحاد رايد يف قيرطلاو لايمأ ةعبرأو

 رجح ىلإ مث اليم نورشعو ةعبرأ ناتفس فالخم ىلإ مث اليم نوعبرأو
 نانثا نيبأ فالخم ىلإ مث اليم نوتس ناترواجتم ناتيرق امهو رادبو

 .اليم رشع انثا ندع ىلإ نيبأ فالخم نمو اليم نوعبسو
 نيرحبلا ىسرم اهنآل اهركذ رهش امنإو ةريغص ةنيدم ندع ةنيدمو

 ديدحلا لثم نيصلا عاتم بلجب اهيلإو نيصلاو دنهلاو دنسلا بك ارم رفاست اهبهو
 لفلفرادلاو لفلفلاو راضغلاو جورسلاو دوعلاو كسملاو تخميكلاو دئرفلا

 تاجليلهألاو ةسابسبلاو ناجنلوخلاو ينيصرادلاو ةلقاقلاو ةونرهلاو ليجرانلاو

 ةذختملا بايثلاو ةبابكلاو لفترقلاو اوبزوجلاو روفاكلاو لبذلاو سونبألاو

 يعلتلا صاصرلاو ةليفلا باينأو ةلمخلا ةميظعلا بايثلاو شيشحلا نم
 رئاس ىلإ اهب زهجتي يتلا علسلا راكأو نارزيخلاو انقلا نم اهريغو

 دعب ىلعو الايش ةهج نم اهب طيح ندع ةنيدمو كلذ مع دق اك دالبلا

 ناسبقل هيفرط نم هيف بسقن دقو رحبلا ىلإ رحبلا نم رئاد لبج اهنم

 لبجلا رهظ ىلع بابلاو بابلا نيبو اميلع جرخيو امهنم لخدي نيبابلاك
 نيذه ىلع الإ جورخ الو لوخخد ندع لهأل سيلو مايأ ةعبرأ ةريسم

 ةفاسم ىلع ةيربلا يف ندع لباقيو ةراجت دلب يهو رحبلا ىلع وأ نيبقنلا

 ادج ريبك عينم نصح اهلعو ةلبج يذب ىمست ادج ةريبك ةنيدم موي

 . ركعتلاب ف رعي

 م, 0, 1, هر

 1 ثدع ةيدم] ةئيدم 051. 0, تدع مرت. 4 ٠ 2 سحأد م1 | رامد 0 ٠ 3 ناتفس 8,

 نامه 4 | رجح 8, رع 14, رحح © ٠.04 راديو 8, راذبو 1, راذسسو ه ءا5 فال هه.

 14 ٠.0 6 ربش 5, رهتشا ن1. .٠ 8 ثنهيلكلاو قف ٠ 9 ةون'رطاو ©, هريرلاو © ٠ 10 زوحلاو

 مل ٠.011 يملتلا » .٠ 13 دن وص. 14 | دمب] دنس © . 14 تابقن وصخ ٠ 16 ريس شل ٠

 184 ادج هي. © | يذب] ىلت (7 © . 19 ردكمتلاب 8, ركمتلاب ن, نكسلاب م, ركميلاب © ٠
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 مجهملاو سحاد رايد يف فافخ لحارم ينامُث مجهملا ىلإ ندع نمو
 ةماست لمع نيب دحلا يهو اهف نرعمتجم اهلهأو نصحلاك ةريغص ةئيدم

 لحارم مبرأ ناريح ىلإ مجهملا نمو لحارم عبس ءاعنص ىلإ اهنمو نميلاو
 ةرامع اهياع هايمو عرازمو ىرق ىلع لمتشت ادج ةريغص ةنيدم ناريحو

 اهنمو نميلا لئابق نم فانصأ اهلهأو ضرألا نم ءاطو يف يهو اهلهأ

 اليم نرعبرأو ةينامث ةدعص ىلإ ناريحح نمو لحارم ثالث ءاعنص ىلإ

 يذلاو اليم رشع ةينامث امهنيبو ركاش فالخم ءاعنص نم برغملا ىلعو
 الإ لاثملا ميدعلا مدألا ةعانص راد ابع نأآل مدألا ةدعص نم هب زهجني

 عئاضبو ةرفاو لاومأ لهأ اهلهأو راجتلا عمتجم اهبو ءاعنصب هنم ناكام

 .ةريثك تاراجتو

 رشع انثا نيبأ ةيرق ىلإ قرشملا ةهج يف لحاسلا عم ندع نمو

 لإ ابلمو رحسلاب نوموسوم اهلهأو يناميلا رحبلا ةفض ىلع يهو اليم

 ضرتعي لبج امهنيب نآل مايأ ةسمح ربلا ينو مويو ةليل رحبلا يف اعسل

 ةنيدمو قيرطلا نع قوعيف ءارحصلا ىلإ رحبلا نم لصتي لحاسلا يف
 لحاسلا ىلع ةمرش ىلإ اهمو حلملا رحبلا ةفض ىلع ادج ةريغص اعسل

 كلت لهأو ةيباحجلاك ةيماح ةمح اهف ةريبك ةيرق اعسلو ةمرش نيبو موب

 مهمالآ نم اهب نوحصيف مهاضرم اهيلإ نوبلحيو اهف نورهطتي يحارثلا
 ترمرضح ضرأ لحاس ىلع امه ةمرشو اعسل ةنيدمو مهماقسأ عاونأو

 .ةيربلا يف ناري امهذيبو

 5ر6, 1, ذر

 1 مجلهملا 51 | ساد 51 | محملاو 2 | ةريغص مجهملا ةنيدمو © ٠ 2 لمش] ةرامج ح *
 3 ناريح 5, تاريح 14, تاريح © ٠ 4 ادج هج. 0 © | تارامش ق٠ 6 ناوئيح 8, ناويح 14,

 ناريمت © | ةدّلص م, ةدْمص 14 ٠ 8 راد هس. 6 .٠ 11 قرثلا 012, قرشلل هل | نيْبأ 5 ٠
 13 اعْسسل 5184 ٠ 15 ململا هج. © | همارش 5, ةمرشأ , ةءوش 1, هموشأ هلا همرش © .٠ 16 موي
 هرم. 0, نامري 146 ٠ 17 ملالا لإ ٠ 18 ةمارشو “ ةمرش ةددمو 1, ةموش' ةسدمو خل | ىلع

 لحاس 1م: لحاس 5066© | ضرأ هول. ٠
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 مك

 نيبو ميرت ىرخألاو مايش امهادحإ مسأ ناتنيدم تومرضح ضرأبو

 ةنيدم نآلا يهو برأم تومرضح ندم نمو ةلحرم رادقم نيتنيدملا

 نمو مالسلا هيلع ناميلس ةجوز سيقلب اهنمو ابس ةنيدم تناكو بارحخ

 ةئام ءادص ىلإ ءاعنص نمو اليم نوعبرأو ناتئام ءادص ىلإ ترمرضح

 يرش يف يهو لحارم سمخ ترمرضح ىلإ ندع نمو اليم نورشعو
 رجاتم ابو راغص دالب اهدالبو فاقحألاب فرعت ةلصتم لامر ابو ندع

 امبرو يرطقسلا ربصلا نود وهو يمرضحلا ريصلا اهم جرخمو ةليلق

 نم فئاوط ابس ةئيدبو يرطقسلا ربصلا هب اوشغف ربصلل نوشاشغلا هكبس
 لبقو برعلا رابخأ يف روكذملا دسلا ناك اببو نامع لهأو نميلا لهأ

 طابرم ةئيدم ىلإ لحاسلا ىلع اهركذ مدقملا ةمرش نمو هنع اهقرفت

 اذه رعق يلو نوجلا بغلا ىنعمو رمقلا بغ امهنبو رحبلا يف مايأ ةتس

 ريدتسم ريبك لبج روكلملا نونللا سأر ىلعو تافلخخ هل لاقي دلب نوجلا

 هضايبو هسيوقتل رمقلا لبجي يمس كلذلو نوللا ضيبأ رمقلا ةئيه ىلع
 فراشملا عيبح ىلإ هب زهجتي اهنمو نابللا رجش تبنت طابرم ةئيدم لابجو

 برعلا لئابق رئاسو نميلا نم طالخأ موق هذه طابرم لهأو براغملاو

 رحبلا يف نايرجمو ربلا يف مايأ ةعبرأ رحبلا ىلع كساح ةيرق ىلإ اهنمو
 دقو ناترم ةريزجو ناترخ ةريزج ناتريزج رحبلا يف كساح لباقيو

 ىلع لطم ريبك لبج وهو سول ىمسي لبج كساح ىلعو امهركذ مدقت
 دوه ربق ىلإ كساح نمو لامشلا ةهج يف هلباقت داع موق ضرأو رحبلا
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 ديصم اهبو ةرضحتم ةيرقلاك ةريغص ةنيده كساحو نيليم رادقم اضيأ

 رعقم نوج وهو شيشحلا نوج ىمسي نوج ىلع يهو ريك توحلل
 هنم جورشل نأل صلختت دكت مل بكارملا هب تعقو اذإ سيكلاك
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 عباسلا ءزجلا
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 بجوو هتصح يف نمضت لوألا ميلقإلا نم عباسلا ءزجلا اذه نإ

 مهألا نم عاونأ اهيف ةقرفتم رئازج ةلججو يدنهلا رحبلا نم ةعطق هل
 رحبلا ىلع اهب لصتا امو دوسلا ةرفكلا دالب نم اياقب اضيأ هبونج ىلعو
 اركذ كلذ عيجج ركذن نأ هللا نوعب دير نآلا نحنو منزلا دالب نم

 ىلعو دنهلا رحب وه رحبلا اذه نإ لرقنف ءاصقتسا ىلع هب يئأنو ايفاش

 مهنإو ايش نودقتعي ال نيذلا ةرفكلا دالب رحخآ يهو ةورب ةنيدم هتفض

 لشمو ا نودجسيو كمسلا نهدب اهنونهديف ةمئاقلا راجحألا نوذخأي
 ثوتباث كلذ ىلع مهو دسافلا مهداقتعاو مهدبعت اهسلناج امو ةفاخسلا هذه

 نمو ةشبحلا ةعاط يف ضعبو ةريرب كلم ةعاط يف دالبلا هذه ضعبو

 بارخ ةنيدم يهو رحبلا يف مايأ ةثالث ةنوذب ىلإ لحاسلا ىلع ةورب

 مرحلو كمسلا نم اهلهأ شيعو عاقبلا ةرذق نكاسملا ةشحو ةرامعلا ةليلق
 ىمسي يذلا ناويحلاو لرولاو ناريفلاو شانحألاو عدافضلاو فدصلا

 يف نودبصتي مهو لكؤت ال يلا تاناويحلا نم كلذ ريغو نيبح مأ
 نوديصتي مه امنإو لحام يف فوقو الو بكرم ريغ نم امرع رحبلا

 مهلو مهلجرأ يف اهنوطبربو تابنلا نم اهنوعنصي راغص كايشب ةحابسلاب
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 يف لحد ترمحلا نأب اوسحأ اذإ مهيديأب اهنوبذجب تاطرشنأو تايخأ

 يف نوعضيو اهوفرعو اهومدنه دق ليحو اهرككحأ دق ةعنصب مهكابش
 ةقاف يف مهنإف اذه عمو توحلل نومعطي اهبو نيطلا شانح مهك ابش

 دق مهف اهلهأل نطاوملا ببح لجو زع هللا نكل لاح قيضو رقفو

 .جنزلا ةعاط يف مهو مهسفنأل هوضرو كلذب اوعنق
 ةثالث متزلا دالب نم ةدنلم ةنيدم ىلإ لحاسلا ىلع ةنيدملا هذه نمو

 بذع ءام روخ ىلع رحبلا ةفض ىلع ةدنلم ةنيدمو اهلايلب رحبلا يف مايأ

 ربلا يف نوديصيف ارحبو ارب ديصلاب نوفرتخم اهلهأو ةريبك ةنيدم يهو

 اهنوحلميف ناتيحلا نم ابورض رحبلا يف نوديصيو بائذلاو رومنلا

 مهيسكم لج وهو هنولمعيو هنورفتحي ديدح ندعم مهدنعو اهب نورجتيو

 رضي ال ىتح راضلا ناويحلا نورحسي مهنأ نومعزي اهلهأو مهتراجتو
 مهيلع ودعت ال رومنلاو عابسلا نأو هنم ةمقنلاو هرض اودارأ نمل الإ

 .اقنقملا مهتغلب مهدنع رحاسلا مساو هب اهمتورحسي اهب

 يهو نيموي ةفاسم لحاسلا ىلع ةسبنم ةنيدم ىلإ ةنيدملا هذه نمو
 ديصلاو هندعم نم ديدحلا جارختساب نوفرتحم اهلهأو جئزلل ةريغص ةنيدم

 نم ةيابن يف يهو عابسلا ةلججو بائذلا لك بلغت رمح مهالكو رومنلل
 بكارملا هلخدت ريبك روخ ةفض ىلعو رحبلا ىلع ةنيدملا هذهو اهل رهقلا

 نكست شوحولا نأ نم رثكأ ةرامملا نم هيش هيلع سيلو نيموي ةريسم
 هذه ينو هركذ انمدق امك كانه امنوديصي مهف اعم هيتنح ضايغ يف
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 تسيل باودلا نآأل ةلاجر نوشمب هدانجأو متزلا كلم ىنكس ةنيدملا

 . مهض رأب شيعت الو مهدتنع

 يف فصنو ىرجمو مايأ ةتس ربلا يف سنابلا ةيرق ىلإ ةسبنم نمو

 ميجرلاو ميجرلا نودبعي مهو سانلاب ةلهآ ةعماج ةيرق سنابلا ةيرقو رحبلا

 دلجلا كلذ يف نوطبريو دحاو هجو نم دلجم ةيتبلاك ريبك لبط مهدنع

 وأ لابمأ ةئالث ىلع عمسي لئاه توص هل نوكيف هب هنوبذجي اطيرش
 ةلافس ضرأ اهب لصتتو متزلا دالب رخآ يه سنابلا ةنيدمو اهوحن

 ىرجيو ربلا يف مايأ ةينامت ةنبتب ىمست ةنيدم ىلإ لحاسلا ىلع اهنف بهذلا
 لخخأي ريبك نوج نيتئيدملا نيتاه نيب ام نأل كلذو رحبلا يف فصنو

 يف نيتنيدملا نيتاه نيبو ادصق قيرطلا نع قوعيف بورنجلا ةهج يف
 نم هبلاوج رفح دق ءاملاو درجع هل لاقي ضيرع لاع لبج رحبلا

 بذتجي رركذملا لبجلا اذهو الئاه انوص هب جوملا توصيف ةيحان لك

 .هنم نورفيو هنع نوحنتي نورفاسملاف هقصال ام بكارملا نم هسفن ىلإ

 ةريثك ىرق مٌئزلا ضرأب لصتتو ةلافس دالب نم اضيأ ةنبتب ةنيدمو
 دولجو ديدحلا مهعئاضب جنرلا دالب عيمججو روخ ىلع اهم ةيرق لك

 بارود مهدنع سيلو ادج ةبطر ةرمحلا ىلإ دولج يهو ةيجنزلا رومنلا

 مهروهظ ىلعو مهسوؤر ىلع مهتعتمأ نولقنيو مهسفنأب نوفرصتي امنإو

 بكارم جحنزلل سيلو نورتشيو كانه نوعيبيف ةدنلمو ةسينم يتنيدم ىلإ
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 جلارلا رئازج ىلإ اهريغو نامع نم بكارملا لخدت املإو اهف نورفاسي

 نورفاسي جتارلا رئازج لهأو حتزلا عاتم نورتشيو مهعاتم اب نوعيبيف

 مهفي مهنأل اهتعتمأ اهنم نوبلجيف راغص بكارمو قراوز يف جتا ىلإ

 كلذلف ةباهمو مظع بعر جنزلا بولق يف برعللو ضعب مالك مهضعب
 اولاقو هنأش اومظعو هل اود ارفاسم وأ ارجات برعلا نم الجر اونياع ىتم

 نوقرسي مهدالب يف نيرفاسملا نإو رمتلا دالب لهأ اي كل ائينه مهمالكب
 نوضبقي ىتح ناكم ىلإ ناكم نم مهولقنيف هب مهنوعدخم رمتلاب منزلا ءانبا

 دالب لهأو اهب نونوكي يتلا دالبلا ىلإ مهدالب نم مهنوجرخنو ميهلع
 نامع رحن نم شيك ةريزج بحاصو ددقعلا وليلق ددّعلا وريثك جمتزلا

 .اريثك اقل اهنم يبسيف جئزلا دالب هبكارمب وزغي
 ةريثك يهو حتارلا رئازج ىمست رئازج ةيلحاسلا متزلا دالب لباقيو

 بصقو ةرذلا نم اهب عرزي ام لكو ادج رمس اهلهأو ةعساو اهضرأو

 اهريسكتو ةوبرش ةريزج متارلا رئازج نمو دوسأ هنول روفاكلا رجشو ركسلا
 هيوافأ اهببو رهرجلل صئاغم اهبو ليم اتئامو ليم فلأ ركذب ام ىلع

 ءزجلا اذه يف ةعقاولا حتارلا رئازج نمو اهلإ نولخدي راجتلاو بيطلا
 ةريزجلا هذه لهأ اهف نكسب يتلا اهتيدمو ةيجنالا ةريزج هيلع ملكتن يذلا

 مهنأ مهيلع بلاغلاو طالخأ اهلهأو جئارلا لهأ ةغلب ةجوقنألا ىمست

 دالب لحاس نم يلا سنابلا ةنيدم نيبو امهئيبو تقولا اذه يف نوملسم
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 زوملا نم مهشيع رثكأو ليم ةئام عبرأ اهرودو دحاو ىرجم جمثزلا

 دقو اضيبأ ٍليفلا زوملاو دنقلا ىمسملا زوملا هنف ناولأ ةسمخ مهدنع زوملاو

 ينايروملا زوملاو يئامعلا زوملاو ةيقوأ ةرشع اتنثا ةزوملا نزو يف دجوي

 معطلا بيجع وهو هنم ةريزجلا هذه لهأ شيع رثكأو يركسلا زوملاو
 ىمسي لبج ضرعلا نم اهمسقي ةريزجلا هذهو ةزازملا يهش قوذلا ذيذل

 كانه مهو ةنيدملا نم نوعطقنملا هيلإ يوأي معينم لبج وهو هريو لبج

 يف نرعنتمت مهو ةنيدملا قرط اهبف اوعطق امبرو ريزغ عمحو ريثك قلخ
 ةريزجلا بحاص ةيحان نم مهدصق نمع هيف نونصحتم لبجلا اذه ىلعأ

 , ددعلاو ةحلسألا نم نونكمتم مهو ةدجلو ةعنم مييفو

 نرعرزيو مهشاوم ايف ةريثك ىرقو ةلصتم تارامع اضيأ ةريزجلا هذهلو

 نم بورضب ريثك ةنس لك يف مهيلإ لخادلاو ةريثك اهتاراجتو زرألا اهب
 برطضا امل هنإ لاقيو اهنمو الإ نوفرصتي يلا عئاضبلا نم لمحو ةعتمألا

 مهتاراجن نيصلا لهأ ريص دنهلاب طيلختلاو ملظلا رثكو جراوخلاب نيصلا رمأ

 نسحو مهلدعل مهلإ اوسنأو اهلهأ اولماعو اهرئازج نم اهريغو حئارلا ىلإ

 .ريثك اهلإ رفاسملاو ةرماع كلذل يهف مهراجت ةحامسو مهتلماعمو مهترشاعم

 يلاع لبج اهف ةريغص ةريزج رحبلا يف ةريزجلا هذه نم برقلابو
 ام لك هقارحإل هنم ءيش ىلإ الو هالعأ ىلإ دحأ لصي ال ىرذلا

 دقتت ران ليللابو ميظع ناخد رابنلاب هنم رهظي هنأ كلذو هنم برق

 .قاعز ةراح اهنمو ةبذع ةدراب اه نويع هلفسأ نم جرخمو

 2, 0, 1, كر ل

 ٠ © 14حئزلا ه1, حنرلا © . 2 دنقنا 8, دنقلا حب دنتلا © | ىلفلا ه | اضيأ هم. 1

 ٠ شيع 898 | بيجع ط: بيط همام 4 ٠ © ينايروملا زوملاو همم. مه | يناب روُملا 5, لايرملا 3
 © اهي هسا 7 ٠ هرشسو 5. هرير 8, هوبو 1, ءربو ىث, هرب © | عينم] ءريو هل 6 ٠ ةرازملا ك3 5
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 اهلهأو هرمرك ةريزج اضيأ ةروكذملا جئارلا ةريزج نم برقلابو

 ةراعد لهأ مهو طوفلاو رزألا مهسابلو نييموبلاب نومسي ناولألا دوس

 مهبكارم يف اوبكر امبرو مهقرط يف نوشمب اهبو حالسلا نولمحيو ةدجنو

 لوحندلا نم اوعنمو اهلهأ ىلع اوعطقو اهعاتم اولكأف نفسلل اوضرعتو
 لحاس نيبو اهنيبو مهرشو مهتيداع نوفاخي ال مهايعأب اماوقأ الإ ميلإ

 .موي ىرجم ةجوقنأ ةامسملا متارلا ةريزج نيبو اهنيبو ةليلو موي ىرجم جترلا

 راجم ةثالث نم وحن امهنييو دورقلا ةريزج ةريزجلا هله نم برقلابو
 ةريبك ةريزج يهو نافيفخ نايرجم ةشبحلا ضراب لصتملا ربلا ىلإ اهنمو

 هلهم دورقلاو رمثلا نم عاونأ اهبو ةعينم فاوحو رجنو ضايغ اهف
 ةريزجلا هذه ىلع تبلغت دق ابنإ ىتح ديازتتو دلوتت ةريثك ةريزجلا

 محم وهو اهقانعأ ىلع هلمحمو هيلإ داقنت اريمأ امل نإ لاقيو امرثكل

 يهو ةرمحلا ىلإ دورقلا هذه ناولأو اضعب اهضعب مظي ال ىتح ايلع
 بكرم اهتريزج ىلع رسكلا اذإو مهف ةدحو ءاكذ الو بانذأ تاوذ

 تاروذاقلاب مجرلاو ضعلاب اغيلب اباذع هتبذع سانلا نم دحأ اهلإ أحل وأ

 اعرسم هتلتقف هيلع تضمأ امبرو اميظع اثبع اهيديأ يف طقس نمب ثبعتو

 يتريزج لهأ ابيلع ليحتي دقو اعوج اهنيب تاف هب ثبعلا تلقأ امبرو

 ريثكلا نمثلاب عابتف نميلا دالب ىلإ اهنوجرخمو اهنوديصيف ثاترمو ناترخ
 ديبعلاك اسارح مهتناوح يف اهنوذختي مهم راجتلا ينعأ نميلا لهأو

 مب 0, 1, هر ©

 1 حئارلا 8, مئازلا 6, جئازلا ه | اضيأ 0. © | ىمتت ةريزج 14 | ءرمرك 8, ةدمرك
 و. ةدموك هل, هرمرك (7) 1 ٠ 2 نيسمرألاب ى, نينموملاب © | ةراغد هل, ةراعذ © .٠ 4 اهتعام 6 |
 اهلهأ ىلع هوب. ه ٠ 6 منزلا 8, رحبلا 4 | و موي هس. © | ةيلوإ فصنو 1 خ | جئارلا 5:

 حئارلا 6 ©, جئازلا ه | هجقناب 6, ةجرقنالا ], هجن رفثالا مه, هحزملا © ٠ 7 راغإ لايمآأ ه ه

 8 ةريبك] ةريثك ى . 9 فاوج © | رمتلا 8 © .٠ 11 ذاقتت 1 ٠ 12 بانذأو ناولأ تاوذ يهو 4
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 امم ءيش ذخأ ىلع الو اهعدخ ىلع دحأ ردقي الف اهلاوم ةعتمأ سرح

 ىلإ دورقلل ىلا ةريزجلا هذه نمو ءاكذلا نم ةياهت يف يهو اهبديأ نيب
 ةليحم اهنوديصيف اهلع نوليحتي ىرطقس لهأو نايرجم ىرطقس ةريزج
 اهنولمحيف لوط اهيف ادج اراغص قراوز اهديصل نوئشني مهنأ يهو ةفيطل

 ققراورلا هاوفأ ىلع نوجسني مهنأ ال مهديص ةروصو بكارملا ين مهعم

 ال ىتح ةروكلملا قراوزلا بناوج عم اهنوقلي ةمدنهم لابحلا نم اكابش

 كلت رحبلا يف اوقرز ةريزجلا اولصو اذإف ىفخنو دورقلا اهب سمن
 مهتفذق ربلا نم اوبرق اذإف دورقلا هلكأتل اماعط اهيف اولعجو قراوزلا

 ىلإ مهكرمب اودعابتو ربلا عم راغصلا قراوزلا نوكرتيف ةراجحلاب دورقلا

 كلت الإ ريلا عم قبي ملو اودعب دق مهلإ دورقلا ترظن اذإف رحبلا ةجل
 محازتتف اهل دعأ يذلا ماعطلا كلذ ابب تدجوف اهيف تبثوف اهتدصق قراوزلا

 يف قراوزلا يف يتلا كابشلا كلت بكرملا لهأ بذجيف هب لغتشتو هيلع
 هارفأ قرف كابشلا يستكتف افيطل ابذج ةمدنهم ءاملا تحن لابحم فطل

 اهعدت الف مهلإ دورقلا بثتف مهسفنأ ىلإ فقراوزلا نوبذتجيو قراوزلا

 اوقلي ىتح اهلع نوليحتيو أدمن ىتح يصعلاب اهبرض نولوتيف كابشلا
 اهنولتتب دقو كلذ اودارأ اذإ ءايحأ امنوجرخو اهقانعأ يف تايخألا

 .نميلا دالب ىلإ مهعم اهبنوجرخيف اهدولج نوخلسيو قدلاب
 يهو ةبرطقلا اهل لاقي ةريزج لامشلا ةهج يف دورقلا ةريزج نمو

 نوملكتي مهو ينرع مهيز نكل ىراصن موق اهكسي ةرماع ةريزج

 بكارملاب نوعطقي ةياكو ردغ لهأ مهو برع مهنأ نوعدبو ةيبرعلاب

 مب 6, 1, ذر ©

 1 اهتعدخ 8 ٠ 2 ايديأ نيبو ادبأ يف ح | دورشل يلا 8: هه. عونا ٠03 ىكراطقست
 8, ىكرطقس (مع) 1, يراقاقس © 6 ةيدنملا 6, ةيدنهلا 1©ب ةسدنهلا ه4 . 7 يف] لإ

 14 ٠ 9 نودفاتو © © | اهف تيئوف - ةطل لإ هيب 11ه . 12 بكارملا هه| يف:

 ىلع ن6 ٠.013 لامغ م | ءالا تع ةسدنب حج ٠ 1ك ىدبته مه 17 قدلاب هس. ةآة ٠

 18 ةةرستلا 5, ةلطرقلا (ةنطرعلا) 0, هيرطقلا مل, هيراعتلا ح .٠ 20 ردغ] رزغ م ٠
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 ثبحأ مهو نامع برق ىلإ ةرصبلاو نيرحبلا نيب اميف ةينآلاو ةراملا

 نميلا لهأ ناك ؤلؤال صئاغم ةريزجلا هذه ينو رحبلا ين ىقلي ودع
 نيصاوغلا عاتم اولكأ ةريزجلا لهأ نكل ام نوصوغبو الإ نودصقي

 .مهلإ رفسلا نع سانلا اوعطق ىتح مهلإ نيدصاقلا راجتلاو

 رحبلا ينعأ هلبق يذلا ءزجلاو ءزجلا اذه يف نمضملا رحبلا اذه ىمسيو

 ةريثك بئاجع رحبلا اذه ينو دنهلا لهأ ةغلب دنكره رحبب يئنامعلا

 كلذ ثنودو عارذ ةئاه هلوط نوكي ام اهلل ةنولم ناتيحو ىّبش روصو
 ىمسملا ريبكلا كمسلا اذه عبتيو ضيبا وهو ىلاولا كمسلا اذه ىمسبو

 تراجو ةريبكلا ةكمسلا تغط اذإف كلنئشللا ىمست ةريغص ةكمس ىلاولاب

 لصأب كنشل ةامسملا ةريغصلا ةكمسلا تقصل كمسلا رئاس ىلع تدتعاو

 يف بهاذ كمس هيفو اهلتقت ىتح اهقرافت الف ةريبكلا ةبادلا نذأ

 ىرخألا كلت تقش اذإو ىرخأ ةكمس هيف تدجو اهنطب قش اذإ ضرعلا
 دجو اذه لثم ةثلاثلاب لعف اذإ كلذكو ىرخأ ةكمس اهلطب يف دجو

 ينو ضعب فوج يف اهضعب تاكمس عبرأ ىلإ ىرخأ ةكمس اهنطب يف
 نم وحن اهنطب يفو اعارذ نورشع ةافحلسلا لوط فحالس رحبلا اذه

 ىلع كنمس هيفو ديحلا لبذلا اهروهظو عضرتو دلت يهو ةضيب فلأ
 هلوط كمس هيفو قردلا اهدولج نم لمعتو عضرتو دلت رقبلا ةقلخ

 حبلا ىمسيو ءاملا ىلع ريطي ةموبلا هجوك هجو هلو عارذلا رادقم

 اذإف ءاملا تحت اهاعرت سيرقنعلا ىمست ىرحأ ةكمس هل هللا صيق دقو

 م, 0, 1, كر ©

 1 برق] ىرف 6 .٠ 2 ٌؤلؤللا 6 0, رهوجلا .  5 ءزجلا اذه يف همو اهه. 5 . 6 دنت 'ره
 8, دكر ه 0, دك رم (9) 1, دنأ م٠ (7) للرب دكر م © ٠ 9 ةرينص ةكب] كمس 184 | كشللا ه6 ٠
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 اه قيطنلا ال لاقي ةرايط كامسأ اضيأ هيفو هتعلتبا ءالا يف حبسلا طقس

 يف رابنلاب أرقت اك مالظلا يف تئرق تفج اذإف بتكلا اب بتكي تارارم

 لوط يف ةيحلا لثم ليوط اهقابو اهنم رظنت نويع هب فيطت سرتلا
 اهنذ ىلإ اهردص نم راشيملا نانسأك ةريثك لجرأ الو اعارذ نيرشع

 .هتكلهأ الإ ءيشب رمت ال

 هنم دجوت دقو ةحئارلا بيطلا ريثكلا ربنعلا جرم رحبلا اذه نمو

 رحبلا رعق يف نويع هب فذقت ءيش وهو لقأو رثكأو راطنق نم ةربنعلا

 ةباد عيجر هنأ اونظ نيح سانلا ضعب هيف مهو دقو لحاسلا ىلإ

 ديشرلا نوراه نأ هيف ركذو بيطلا باتكب ىمسملا هباتك ين يدهملا نبا

 ةقيقحلا ىلع وه امه ربنعلا نع نرثحبإب هلبق نم اموق نميلا ىلإ ثعب

 ريغ ءيشب رينعلا سيلو اريبكو اريغص لحاسلا ىلإ جوملا هقوسيف رحبلا

 .هاتركذ ام

 نماثلا ءزجلا هولتيو هلل دمحلاو لوألا ميلقإلا نم عباسلا ءزجلا رجن

 70 .ىلاعت هللا ءاش نإ هنم

 8 4, 1, ثب 0

 1 قياعلا م: نيلعلا ن, نيلعبلا 1, قملعلا مه, قبلتملا © ٠ 3 سئتنلا » ٠ 4 سرتلا] سدتلا
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 دحوت] ذخوي © . 9 هب نذقت 0 | حبرلاب رسلا ناحيه [4 | ىمرز ءالا فذق © ٠ 12 يدهملا]

 ىدشا 08 ٠ 14 ةماوشر 8. هموشو هي, ةهرثو © ٠ 17 لامت هللا زمن هرج. ©, ءزملا ىفقثا اهو
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 اميلت دسو هحصو هلآو دمع ىبي ةتاولصو هلهأ وه ام اريثك هب داو لوألا يلقإلا نم 0٠





1 

 نماثلا ءزجلا
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 نم ةيقب هتصح يف نمضت لوألا مبلقإلا نم نماثلا ءزجلا اذه نإ
 ةلاحر ريواودو راغص ىرق امهليو ىرقلاك ناتنيدم اهيف ةلافس ضرأ
 حلملا رحبلا ةفض ىلع امهو ةمدندو ةمطنج امهف ناتئيدملا امأف برعلاك

 ينو ةلق مهتاذ يف امهلهأو ةعماجلا ىرقلاك ناتريغص ناتنيدم امهو

 ديدحلا الإ هنم نوشيعتيو هب نوفرصتي ءيش مهديأب سيلو ةلذأ مهسفنأ
 لهأو ةريثكلا ديدحلا نداعم املابج يف دجوت ةلافس دالب نأ كلذو

 مهيلإ نولخدي مهب ةفيطملا رئازجلا ينكاس نم مهريغو حتارلا رئازج
 نمثلاب هنوعيبيف اهرئازجو دنهلا دالب رئاس ىلإ مهدنع نم هنوجرخمو

 نإو كلذ عمو ديدحلاب مهتاراجنو مهفرصت رثكأ دنهلا دالب نأل ديجلا

 ره ةلافس دالب ىنف اهب هنداعمو دنهلا رئازج يف ادوجوم ديدحلا ناك

 ةيردألا طالخأ بيكرت نونسحي نويدنهلا نكل بطرأو بيطأو رثكأ

 رود اهبو دنهلا ىلإ بسني ايدنه دوعيف نيللا ديدحلا اهب نوكبسي يتلا
 كلذكو مثألا نم مهريغ ىلع الضف اهنوديجي مهعانصو فويسلل برمضفلا

 ناكملا ءاوهه بسحم لضافتي هلك يئامنيبلاو ييدنرسلاو يدنسلا ديدحلا

 2, 0, 1. هب ©

 1 هتمح يل هرم. © . 2 انيبليزإ امهيبو 6160 , اهنيو ه4 | ةلجر ف ٠.203 ةيمطلتخت 8,

 ةيطح [, ةطنح © | مللا هرم. 14 6, سلالا 0 - 1 تاتنيدم ظا هرصب عاب ٠ 5 هلم توشيمتيو هصن
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 الو ءالجلاو لقصلا نسحو برضلاو كبسلا ماكحإو ةعنصلا ةدوجو

 ال روهشم 'يش اذهو يدنهلا ديدحلا نم ىضمأ ديدخلا نم ءيش دجوب

 .هتليضف راكنإ ىلع دحأ ردقي

 ةمدندو مايأ ةعبس ربلا ينو رحبلا يف نايرجم ةمدندو ةمطنج نيبو
 ةنويص اهادحإ ندم تالث ةلافس ضرأب لصتيو ةلافس دعاوق دحأ هذه

 مهريغو جونزلاو ددهلا دالب نم تاعاجج اهلهأو ردقلا ةطسوتم يهو
 ركاسع هلو دالبلا هذه سيئر نكسي اهبو رحبلا ةفض ىلع ةنيدملا هذهو

 ةرفاسملا بكارملا هلخدت روخ ىلع ةيدملا هذهو مهدنع ليخ ال ةلاجر

 ةنويص نم كلذكو راجم ةثالث لحاسلا ىلع ةحرب ةنيدم ىلإ اهنمو اهلإ
 رحبلا ين راجم ةثالث برغملا ةهج يف ةلافس ضرأ نم ةمدند ةنيدم ىلإ

 ةهج يف ابهاذ اريبك ابغ امهنيب نآل ةلحرم نيرشع نم وحن ربلا ينو
 ةطسج ةنيدم ىلإ ةخرب ةنيدم نمو مهقتسملا قيرطلا نع قوعيف برئجلا

 .مايأ ةعبرأ ربلا ينو دحاو ىرجم رحبلا يف
 يف ربتلا نم ءيش هلدعي ال يذلا ربتلا دجوي ةلافس دالب عيمج و

 هنمو بهذلا ىلع ساحتلا نولضفي اذه عم مهو مظعلاو ةرثكلاو بيطلا

 هريغ ىلع فشي رادقملا ريبك ةلافس ضرأ يف دوجوملا ربتلا اذهو مهلح

 ىلعو لقأو رثكأو نالاقثمو لاقثم هنم ةربتلا يف دجوي هنآل ربكلاب

 الو فاجلا رقبلا ثاورأ راسب قذاوبلا يف هنوكبسي مهو لمرلا ردق

 كلذو برغملا لهأ هلعفي اك هريغ الو قبيزب ممح ىلإ هيف نوجاتحم

 م 0, 1 ذب ©

 2 هيث هرم. 8 ٠ 4 ةمئئذو مر. هزر, © ٠ 5 (هيوبص ©) ةتريص ىمسلت 0180 6 دالب] لهأ
 14 ©, هرج. © ٠3 ةنيدملا ءذهو ل ةغض ىلع هرج. هل | دالبلا] ثدملا 1 ٠ 8 ةلاحر 0 | روخ] ثوح
 م .9 هخربأ طر هوي ج60 -| هلومص © .٠ 11 ايغ حل ٠ 12 هحوب 6 [ه, هخون © | ةطسح 1,
 ةملعتح مى, ةيطبح © .٠ 17 ةدحاولا ةريتلا يف ه4 | لاقثم] ليقاثم ةتس © ٠ 18 لهرا] لحرا هل !
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 راسب هنوكبسي كلذ دعبو نقييزلاب اهنوعمجو مهربت ءازجأ نوفلؤي مبنأ
 ربتو ايقن اكوبسم ربتلا دسج ىتبيو ناخندلا يف قييزلا بهذيف محفلا

 ركذنسو هلخدت ةعنص الب كبسني لب كلذ ىلإ جاتحم ال ةلافس ضرأ

 .هلوعو هللا لوحم اذه دعب يتأي اهف ةلافس ضرأ يئاب

 تاحيبدلا رئازج اهكمأ يف ةموسرملا رئازجلا نم ءزجلا اذه يفو

 ةريزج اهريكأو ةيلاخ اهرثكأو ىصحت ال يهو ضعبب اهضعب ةلصتملا

 نم اهفوح ام نورمعيو اهنورمعي ريثك قلخن ايفو ةرماع ىهو هنوبلا

 سيئر رئازجلا هذه معيمجلو رمقلا ةريزج مهب لصتتو رئازجلا رابك

 هتجوزو هتقاط ردق ىلع نداهبو مهلع يماحنو مهلع بذيو مهعمج

 ال رضاح اهجوز سيئرلاو مهنع رتتست الو مهملكتو سانلا نيب ل

 ةمئاد ةريس مهدنع ءاسنلا ميكحنو اهرماوأ عج نم هب رمأت ايف ملكتي

 بهذلا ةلح سبلت يهو ةرهمد ةكلملا هذه مساو اهنع نرلقتني ال

 راجحألاو تيقاويلا عاونأب للكملا بهذلا جات اهسأر ىلع لمحو جوسنملا

 رئازجلا هذه يف دحأ ىشمبي سيلو بهذلا لعن اهلجر ين لمجتو ةسيفنلا
 تعطق لاعنلا سبل هلأ دحأ ىلع رثع ىتمو اهدحو ةكلملا الإ لعنب

 اهفلخ بكريو بكرت اهدايعاو اههذم لوصف يف ةكلملا هذهو هالجر

 ةلجو اهجوز كلملاو قاوبألاو تايارلاو ةليفلا نم لماكلا يزلاب اراوج

 تايابج نم اهعمجت لاومأ ةكلملا هذهلو اهنم دعب ىلع اهنوعبتي ءارزولا

 مويلا كلذ يف اهدالب لهأ ءارقف ىلع لاومألا هذبب قدصتتف ةمولعم

 ىلع نوقلعي اهدالب لهأو رظنت ةفقاو يهو الإ هنم '”يبثب قدصتت الو

 5 هب 1 هب ©

 1 نوكمي - مهنا مود اهو. 8 ٠ 2 ربتلا] قسزلا © ٠ 3 ضرأ] شيبأ © | ةلافس - جاتمي ال

 نايس 0 | ةدص الي] ةمئصلا م ٠ 5 ةموسوملا 40 | تاحبرلا ©, تاحيدلا 1, تاحلولا هل, تاّينرلا

 ©, تاجيدلا 8089. ٠ 7 هنرشا] هي'ربنا م ة(هه., ةنرسا هب, هّتونا © . 11-10 مدنع س ريئرلاو

 هسص.18 ٠012 ةململا] ةرزملا 4| ةريشد 5, ةرببذ 0, "ريم © ٠13 راجحألاو رهزملاو

 مل ٠ 17 اهم كنلاو هه © ٠ 20 ةتئتاو هس. ©, ةقار © | ثوقلمي] نولقمي 3, نوليس © ٠
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 انفصو اك نسح يز الو ريرحلا بايث عاونأ اهريسم عضاومو اهقرط
 .هنوبلا ةريزجم ةروكملا رئازجلا هذه نم مهانكس اهجوزو ةكلملا هذهو

 فحالسلا ىلع نوكي لبذلاو لبذلا ةروكذملا تاحببدلا رئازج لهأ عئاضبو

 عيرأ نزو غلبمو اهنم رثكأ ةافحلسلا ىلع نوكي ال مئاطق عبس يهو

 نوكي ام لقثأو امهرد نيتسو نيتثام هتلبجج نوكت انملاو انم اهم مئاطق

 وهو ظيلغ هنأل طاشمأو ىلح هنم ذخني لبذلا اذهو نملا يف ناتعطق

 تافوشكم نيشمب ةريزجلا هذه ءاسنو ةجابيدلا يناص نيولتلا ريثك هتاذ يف

 ةرشع اهسأر يف كسمت ةدحاولا ةأرملاو روعشلا تاروفضم سوؤرلا
 باحسلا رئازج ءاسن يثمت يزلا اذهبو نبتيلح يهو رثكأو لقأو طاشمأ

 .هللا نوعب دعب ايف مهركلنسو سوجم اهلهأو
 ايف عرزبو سانلاب ةرماع تاحيبدلا رئازجب ةفورعملا رثئازدلا هذهو

 ريسم ىرخألاو ةريزجلا نيبو عدولاب مهتاراجتو ركسلا بصقو ليجرانلا

 رثكأ وهو هلئازخن يف عدولا رخدي مهكلمو لقأو رثكأو لايمأ ةتس
 كلذ نم ءالبن قاذح يديألاب تاعانص لهأ رئازجلا هذه لهأو هددع

 نم نفسلا نوئشنيو هبيجو هقئانبو هيمكب اغورفم صيمقلا نوجسني مهنأ
 نم ةلنقنملا ةبيجعلا ينابملا رئاسو ةنقتملا تويبلا نوئييو راغصلا ناديعلا

 م 0, 1, كب ©

 2 هنوذا] ةيريتا 2 2139., هيويثا 8, هيربثا 5, ةيريلا ىلإ هتولا © . 3 تاحيبالا ©

 تاحلولا ه, تاجييدلا 2439. ٠ 4 اهنم رثكأ هرتت. ل .٠ 8 تاروفظم مه, تاروفصم © . 9 ءاسن

 هرم. © ٠ 11 رئازهم هرج. © | تاحيبرلا ت, تاحيرلا هب تاعدلاب © ٠

 3 ةءطوا. 1 : ةمولعم امايا مهنع بيغيو لمرلا يف اهضيبل رفحت ربلا يف شيدت ةيرحب بارد رهظ لبذلا
 ضيب رشقك اه رشق ال لبذلا ضيبو سيبلا كلت سقفت «يذلا» مويلا يف ىلاعت ثنا ماهإب مهيلإ يقأت مث
 اهنقلخ نيب قرف الو ةبادلا كلت رثأ هبالط عبتيو هراغص وهو ضيبلا حم ةفنص ىلع وه لب ريطااو جاجدلا
 ةّبادلا كلت ضيب نم تاكأو باذيع دالبب ةرم ريغ هنم تلكأ ذيذل بيط اهخغو ةافحللا ةقلخ نيبو
 كلذب نورخافتي متاوخو مهئاوسن يدبأ يف ةروسأ اهرثق نم ةح " هنسبو مزلقلا رحب لحارس داصتو
 .ءلدل داب ع اذيع دلب يف اهشيب تيأرو
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 امبرو ءاملا ىلع ريست بشخلا نم اتويب اضيأ نوذختيو ناجملا رجحلا

 عدولا اذه نأ ىكحمو ةوخمو ةمه رمجملا دوع مهنابم يف اولمعتسا

 ناديع نوذخأيف حور هيفو ءاما هجو ىلع مههتأي مهكلم هرخدي يذلا

 هلومسي مهو اهب عدولا اذه قلعتيف ءالا ىلع اهببوحرطيف ليجرانلا رجش

 قرحي نارطقلا هبشي ليس رئازجلا هذه ضعب نم جرخي دقو جتكلا
 .ءالا هجو ىلع وفطيف رحبلا يف كمسلا

 دنكره ىمسملا رحبلا يف بيدنرس ةريزج رهاظب قلعتي رئارجلا هذه رحخآو

 مايأ ةعبس ىرجم امهنيبو رمقلا ةريزج تاحييدلاب ةامسملا رئازجلا هذبب لصتيو

 ةريزجلا هذه لهأ لوقيو يالم ةنيدم اهنم نكسي اهكلمو ةليوط ةريزج يهو

 ضراعي اهرخآو تاحيبدلا يف اهوأ رهشأ ةعبرأ قرشملا عم اًرام اهلوط نإ

 هماعط يف هتمدخم موقي الو هبجحم ال اهكلمو بونجلا ةهج يف نيصلا رئازج

 ريرحلا نم ةسيفنلا بايشلا نوسبلي نوثنخلا الإ هرماوأ عيمجو هبارشو .

 راوسلا مساو بهذ راوس مهنم دحاو لك نيمب ينو يارعلاو ينيصلا

 نوجوزتي مهو ةبابنتلا نيثنفلا ءالوه. نومسيو وكنكللا دنهلا ةغلب مهدنع

 ىلإ ليللاب نرعجربو رابلاب كلملا نومدخيو ءاسنلا نم اضوع لاجرلا

 لوبناتلاو ركسلا بصقو ليجرانو عرز ةريزجلا هذه 'ينو مهجاوزأ
 قاس لثم هقاس رجش لوبناتلاو ةريزجلا هذه يف تبني ام رثكأ وهو

 دنرلا قرو لثم قرو هلو رجشلا نم هرواج امب قلعتيو يوتليو شيرعلا

 8رب 0, 1, ذب ©

 1 ثاجملا] ثاحملا حل, راسا © ٠ 2 ةدجتو ةيصرمحملا هل, هذحبو ةعربجملا © ٠ 5 منكلا 1,

 مكلا هل, ميمكلا © | قرميز ايباط افرح جرخي © ٠ 6 هاما - كنسلا هرم. © ٠ 7 نم ةريزمب قلمتي
 اهريظ 018 © | دنك“ ره م, دنكره 1, هدنكوه © 208 تاحيرالاب 8, تاسيبرلاب ©, تاعدلاب هب

 تاسسرلاب © . 9 'ىالم م, يالب ن, نالم ٠ 10 رهشا] مايأ ه ٠ 11 برتجلا] لاوشلا 1غ ٠

 ٠ © ةيدنلا 8 | اركتكلا ©, رقنقللا 1, قفنتللا هي ىكبكللا 14 .٠  14هرماوأ ميججو هه. 12

 15 نءاضرع لاحرا همي. © ء 17 لوماتلاو ص, لريناتلاو عه« | هقاسإ هتان © | قفاس] قراس

 © .٠ 18 ترو لثم هه. © | دنرلا) دنالا ث ©, اوس دئدلا 1 ٠
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 ميم دحأ دارأ اذإو لفنرقلا معط هبشي معطلا راح هنم فشأ وأ

 عير تزو هلم ةقرو لك عم لرائتيو ءاملاب انوجعم رايجلا ذخأي هلكأ
 دنع لكأي يذلا بيصي مث ةفصلا هذ الإ همعط بيطي الو مهرد

 يف روهشم اذهو هيلع منت ةيكذ ةيرطعو سفن بيطو ركس هنم هلكأ

 شيشحلا بايث منصت ةريزجلا هذه يو اهرواج امو دنهلا دالب عيج
 كلذب يمسو ساطرقلا وهو يدربلا تابن هبشي تابن وه شيشحلا اذهو

 هبيطأ هنم عانصلا ذحأيف سيطارقلا هنم نولمعي رصم لهأ نأل

 بايثلا هذه .جرخنو اناسح ةئولم جابيدلا بايث لثم ابايث هنم نوذختيو

 ضعب ىكحو كانه تسبلف نميلا ىلإ تلصو امبرو دنهلا دالب رئاس ىلإ

 ةريزخلا هذهب عنصت دقو اهنم ريثكلا ءيشلا نميلاب ىأر هنأ نيربخما

 اضوع اهنولعجيو مهنويب يف ءاسؤرلا اهطسبيو معيدبلا مقرلا ايف ضيب رصح

 عون وهو لبلا هل لاقي رجش ةريزجلا هذه ينو كلذ ريغو ريرحلا نم

 جرخم ةريزحلا هذه نمو لاجر ةرشع هنم ةرجشلا لظن لقملا نم

 نوكي ةعلصلا ةمححم ةيناوزغ ناوش يهو تايعشملاب ةفورعملا بكارملا
 للع فذقي ةدحاو ةعطق نم توحنم وهو اعارذ نيتس دحاولا لوط

 دهعلا بيرق وهو نيربخلا ضعب اضيأ ىكحو الجر نوسمخو ةئام هرهظ
 ةررززجلا هذببو لجر اتئام اهلوح دعقي ةدئام كانه ىأر هلأ ناكملا كلذب

 ىحللا وليلق ضيب اهلهأو ضرألا ىلع هلثم دجوي الام بشخلا نم
 . كرالا نم مهلصأ نأ نومعزبو كارتألا بوهبشي

 بيدنرس ةريزج دنكره ىمسملا رحبلا اذه يف ةروهشملا ريازجلا نمو

 اضعرف نينامت يف انصرف نرنامث يهو ركذلا ةروهشم ةريبك ةريزج يهو

 8, 0, 1, ذب ©
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 ةمقلا يلاع ةورذلا يماس لبج وهو مدآ هيلع طبهأ يذلا لبجلا ابفو

 اذه مساو مايأ ةريسم ىلع مهبكارم يف نويرحبلا هارب وحلا يف بهاذ

 لبجلا اذه ىلع نأ دنملا دابع مهو ةمهاربلا ركذتو نوهرلا لبج لبجلا

 نأو اعارذ نوعبس هلوطو رجحلا يف سومغم مالسلا هيلع مدآ مدق رثأ

 هنم ةيناثلا مدقلا نأو امئاد قربلاب هيبش فطخي رون مدقلا اذه رثأ ىلع

 نيموي ةريسم ىلع لبجلا اذه نم رحبلاو هتوطخ دنع رحبلا يف تءاج
 نم عاونأو اهلك تيقاويلا عاونأ دجوت هلوحو لبجلا اذه ىلعو ةثالث وأ

 نم صوصفلا شقن هب لواحي يذلا ساملا هيداو ينو اهريغو راجحألا

 نم بورضو بيطلا نم عاونأ اضيأ لبحلا اذه ىلعو ةراجحلا عاونأ
 زرآلا امو ةدابزلا ةبادو كسملا ةبادو هيوافألاو دوعلا لثم رطعلا فونص

 عيمحو هريبكو روثلبلا ديج دجوي اهراهنأ يثو ركسلا بصقو ليجرانلاو

 نم بيدنرس ةريزج يفو نمثلا سيفنلا ديجلا قؤاؤللا صئاغم اهلحاوس
 ىرماحو نولوخخامو ىذدباو ىروسرفو انغاو اياقرم ةروهشملا دعاوقلا

 هذه كلمو هنورمو ىلشنربو ىليتكو ىرييتو ارودنسو انودنسو ىذاملقو

 راد امو رصقلا ةئيدم يهو انغا ةنيدم ندملا هذه نم نكسي ةريزجلا

 هتيعر رومأ يف رظان ةسارحلا ناظقي ةسايسلا ريثك لداع كلم وهو هكلم

 هتلم لهأ نم مهنم ةعبرأ اريزو رشع ةتم هلو مهلع باذو محل طئاح

 2, نر 1, هر

 3 لوهرلا 4 ٠ 5 مدقلا اذه رثأ ىلع 8: رثألا اذه ىلع نم16. ٠ 6 نيموي - رعبلاو] ةريملاو

 رلا لإ تامري © . 37 هلرجو] ءرحتو 0© . 10 دايزلا ه . 13 اياقوم 6, الرب هب

 اناقرم © | ءانغاو هل, اغار © | ىروقسرفو 5120.: ىروقس'رقو 8, ىروقسربو 0, ىررتسرو

 آ1, ىيرومقتس ربو ىلإ ىروفسرو © | ىدناو © ©, ىذباو 1, يدباو ه | ثولوحانر ك6 هم
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 عضوم مهل بتر دقو دوبي ةعبرأو نوملسم ةعبرأو ىراصن ةعبرأو

 هتجح مهنم دحاو لك ميقيو مهنايدأ يف نوملكتيو للملا لهأ هيف عمتجم

 مهرابخأو مهججح بتكيو مل كلذ حبي كلملاو هنيد يف هناهريب ينأبو
 ةيمالسالاو ةيدنهلاو ةيمورلا ينعأ مهنم ةلم لك ءاملع ىلإ عمتجيو
 مهئايبلنأ ريس مهلع نوبتكيف فئاوط ةدعو سانلا نم لمح ةيدوبلاو

 ال ام مهنومهفيو مهعئارش مهنوملعيو نامزألا فلاس يف مهكولم صصقو

 ردلا نم هيلع امل ىردي ال بهذ نم ملص هرب يف كلمللو هنوملعي

 لثم دنهلا كولم نم دحأ كلمب سيلو ةنيمثلا راجحألا عاونأو توقايلاو

 عاونأو ليلجلا ترقايلاو سيفنلا ردلا نم بيدنرس بحاص هكلمي ام
 اهرحبو اهتيدوأ يفو هتريزج لابج يف دوجوم كلذ رثكأ نأل راجحألا

 كلمو هل نيرراخنا كولملا دالب رئاسو نيصلا لهأ بكارم دصقت اهلإو

 هلامب اهيرتشيف سراف دالب نمو قارعلا نم رمخلا هيلإ لمحم بيدنرس

 دئنهلا كولمو هارب الو انزلا مرحمو اهنم برشي وهو هدالب يف هل عابتو
 مرح هنإف رامق كلم الإ ركسملا بارشلا نومرحيو انزلا نوحيبي اهلهأو

 اهلك هناولأ عيمجم ترقايلاو ريرحلا بيدنرس نم بلجيو بارشلاو انزلا

 .ةريثك رطعلا نم عاونأو جذابتسلاو ساملاو روّلبلاو

 ةريزج نمو ريغص زاجم دنهلاب لصتملا ربلاو ةريزحلا هذه نيبو
 ضرأ نم ةريزجلا هذه يذاحيو موي ةيلحاسلا قبلب ةريزج ىلإ بيدنرس

 اهلخدتو بيدنرس بابغأ ىمستو رابنأ اهيف مقت ناوجأ يهو بابغأ دنهلا

 ءاوههو ضايرو ضايغ نيب نيرهشلاو رهشلا اهيف رمثو ةرايسلا بكارملا

 مب 0, 1, خر ©

 2 مهل كلذ سل نوميلكتيو 5: هون. تءإ(. ٠ 3 و مهجسح مرج. © ٠ 4 ةيمورلاو يدنا 01

 مل© م 5 مينع] مثدنع ق +6 فلاسإ رئاس تك . 7 هرب يف] هدي يف 0846© 0 8 ةئيبثلا ممؤ:

 ثامثا 004. | راجحألا - ةنيثلا هم, © . 10 يكارم  اهرحبو ممه امو. ا 12 دالل نمو

 سراف] سرافو 1.4 ٠ 17 زاحم] يرحم 4 ٠018 قلب 8: نلت 0, قملب 1, نملب م, قيلب © 5120. »

 19 باغا] تعا 6
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 فن

 يسعلا بارشلا نم ةعامج يفكي امو مهرد فصنب اهبف ةاشلاو لدتعم

 جترطشلا بيدنرس لهأ بعلو مهرد فصنب ةبطرلا ةلقاقلا بحب خوبطملا

 كلت يف ليجرانلا ةعارز يف رظن بيدنرس لهألو هعاونأب رامقلاو درنلاو

 دراولاو رداصلل هنوحيبيو هظفحم نرمرقيو اهقرط ىلع يلا راغصلا رئازجلا

 امبر نميلا دالب نم طبرمو نامع لهأو ةبوثملا بلطو رجألا ءاغتبا
 ليجرانلا بشخ نم نوعطقيف ليجرانلا اهيف يتلا رئازجلا هذه ىلإ اودصق

 نوئشنيو بشحللا كلذ هب نوزرحم الابح هفيل نم نوعنصيو هوبحأ ام

 مث الابح هصوخ نم نولتفيو ابيراوص هنم نوعنصيو بكارم هنم

 هنوعيبيف مهدالب ىلإ هب نوضميو ليجرانلا بشي بكارملا كلت نوقسوي

 .هب نوفرصتيو كانه

 ابو دنهلا ةنيدم يه ىمارلاو ىمارلا ةريزج بيدنرس ةريزجم لصتتو
 عبس اهلوط ركلذي اميف يهو بيطو نداعمو عورز اهفو كولم ةدع
 ليفلا نود نوكت ةبادلا هذهو ندكركلا ىمست ةباد امو خس رف ةئام

 فالخن هجاجوعا نكل لمجلا قنعك جوع اهقنع يو سوماجلا قوفو

 اهنيج طسو يف نرق اهلو اهدي يلي امم اهسأرو لمجلا قنع جاجرعا

 نورقلا هذه ضعب ين دجوي هنأ ركذي اميفو نيتضبق ةظلغ يف ليوط

 نم هريغ وأ رئاط ةروص وأ ناسنإ ةروص تقش يه اذإ اهفرج يف
 ةروصلا هذه هيف دجوت يذلا نرقلا اذهو ءاضيب لكشلا ةلماك روصلا

 هيف دجوت يلا ةروصلا نوكتو اريثك ةميقلا نم يواست قطانم هنم عنصي
 ةبادلا هذه نأ ناويحلا باتك يف ظحاجلا ىكحو هرختآ ىلإ هلوأ نم

 اهمأ جرف نم اهقنعو اهسأر جرخم اهنأو نينس عبس اهمأ فوج يف مقت

 2, 0, 1, ل, 0

 2 بعب] تحن © 11-٠ يمارلا ©, يهزلا © . 12 مرز ٠ 14 قلمك] نع جوك

 17 ابرج يف 2: هروب 606. + 21 ميس اهمأ عمو اههاظ ٠
 م
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 0ك

 ارق نوكت أدتبا اذإف اهمأ فوج ىلإ اهسأر ديعت مث شيشحلا ىعرتف

 ىتح اهمأ فوج يف رقنتف امتدداع بسح ىلع يعرلل جورخلا نع تعنتما

 عومسم ريغ هلوق نم لاحم اذهو مالا تومتف جرخنو اهفوج رقبن
 هركذ الإ دجوي ال ىتح عونلا اذه ىنفل هفصو امك ناك ول رمألا ةنأل

 ةبادلا هله نرق نم عئصت دنهلا كولم نأ هباتك يف يناهجلا ىكحو
 مس هيف ناكو مهسديأ نيب ماعطلا عضو اذإف دئاوملل نيكاكسلا ةبصنأ

 .مومسم ماعطلا نأ كلذب معيف باصنلا كلذ قرع

 دالب دادعأ اهف هايملا ةبذع ءاوهلا ةلدتعم ىرثلا ةبيط ىمارلا ةريزجو

 قفدلا تابن هتابن هبشيو مقبلا تيلي ةريزجلا هله يو لقاعمو ىرقو

 برج دقو تايحلاو يعافألا مس نم ءاود هقورعو رمحأ هبشخو ءاوسلاب
 ينو اهل بانذأ ال اضيأ سيماوج ةريزجلا هذه ينو حصف هنم كلذ

 نم نوشحوتسي مهو مهمالك مهفي ال ةارع سان ةريزجلا هذه ضايغ
 كلذكو ريغص ركذ هلو رابشأ ةعبرأ مهنم دحاولا لجرلا لوطو سانلا

 راججشألا ىلع نرقلعتي رمحأ بغز مهررعشو ريغص جرف مهم ةأرملل
 هذه لحاسبو مهرج ةعرسل نوكردي الو مهلجرأ ريغ نم مهدبأب

 ةبيطلا ميرلاب يرحم بكرملاو موعلاب بكارملا نوقحلي موق ةريزجلا

 8م, ا, 1, هر ©

 1 ابنرت - ىعرتت ممو !هه. 2 + 2 رقتن] رشف 1 ٠ 3 اهلوج رقبت] اهنوح ذقني 0, هبقثت 14,
 هذقنت © | هنه جرختو 014, بقثلا نم جرختو © ٠ 13 لجرلا وص. 60140 ٠5 ثوكر دن]

 توقحاب 1.4 ٠ 16 ءرملاب هم. 1خ | ير بكارملاو ه ٠

 6 36901. 1: دحاو نول اهلك ترتالا ةعطف نأ الإ توقايلا نم ةعطق هئسح يف نيكس باصن تيأر لب لرقأ

 كلذو ةيده ةلمج يف قوقرب ناطلسلل ىلجملا نب ميهاربإ يمراكلا رجاتلا اهمدن موي يديب اهتسمل اهتركذ يذلا ةعطنلا هذهو
 يمراكلا يل ركذ توقايلا نم نوكت ام نسحأك رفص طوطخو رمح طوطخ ةعلقلا يفو ةثام ةعبسو نيعسنو نينثا ةنس يف

 ىلعألا هراتم قش ذخْويف داصب دنهلا دالب ضعب نم رئاط راقنم نم اهنأ ركذ نائمللل اهمدق ا يلجملا نب مهاربإ

 .متاوشو باصن نم اوؤاش ام دالبلا كلت عانص هم تعسنن



 باب

 زهجتيو مههاوفأب هنولمحو ديدحلاب بكارملا باحصأ نم ربعلا نوعببيو
 ابنم اضيأ رهجتيو ةريثك اهل هنداعم نآل بهذلاب ةريزحلا هذه نم

 .ةدوجلا يف قئافلا ؤلؤللا» هيوافألا نم بورضبو بيطلا روفاكلاب
 ن٠ لدعي نأ دارأ نمو مايأ ةثالث بيدنرس ىلإ ةريزجلا هذه نمو

 هني نع بيدنرس ةريزج لءج نيصلا ىلإ ةروكذملا قبلب ةريزج

 ىمست دقو مايأ ةرشع ةريسم سولابكلل ةريزج ىلإ بيدنرس نمو

 ضيب ريثك قاخخ ابيفو ةريبك ةررزجيهو ميجلاب سولابجنل اضيأ ةريزلا هذه
 قروب ءاسنلا رتنسا امبرو ةارع نوشمي ءاسنلاو اهف لاجرلاو ناولألا

 نم نورتشيو رابكلاو راغصلا بكارملا يف مهلإ نولخدي راجتلاو رجشلا

 يف امنوسيليف بايثلا نورتشي اهلهأ رثكأو ديدحلاب ليجرانلاو ربنعلا اهلهأ

 طخ نم مهرقل ليلق ةريزجلا هذه يف دربلاو رحلاو تاقوألا ضعب

 لجو مهلاومأو ليجرانلاو يرطلا كمسلاو زوملا اهلهأ ماعطو ءاوتسالا

 .راجتلا نرسلاجب مهو ديدحلا مهعئاضب

 يهو نامنيبلا اهل لاقي ةريزج بونجلا ةهج يف ىمارلا ةريزج نمو

 هنمو نرمدتأي هبو ليجرانلا اهلهأ لكأو ةريبك ةنيدم اهيف ةرماع ةريزج

 ءانبألا اهثراوت يلا مهتاداعو مهتريس نمو ةدجنو ةدش لهأ مهو نوذبتني

 اهلهأ هل اهجوزي مل ةأرما جوزتي نأ دارأ اذإ مهنم لجرلا نأ ءابآلا نع

 يحاونلا عيمج يف فوطي لجرلا جرخيف هلتقي لجر سأرب يتأب ىت>

 جرز كلذ لمف اذإف هسأر فحقب ينأبو الجر لتقي ىتح مهل ةرواخنا

 ءاج نإ كلذكو نيتأرما جوز نيسأرب ءاج نإف اهطخ يتلا ةأرملا نم

 6, 0, آ1, كلر 0

 5 قس هل, قيلب © الالو. .٠ 6 سريلا كل 8, سولايكلل 0, سوُئلايدكلل 1, سريلايكسل

 ملل, 5م. ©, سولابعل الهو, ٠ 7 سولايبمل 8, س ريلابجتل 6, سوُيلايجلل 14, سوتئابحبل ©, سرلابجل

 الادو. ٠ 9 بكا رتل تاه . زج يمارلا 20, ىمارلا ه, ىهارلا 6 | تابْنْسلا م ٠ 15 ثويدتأب

 71001 |عرياظ ٠ 019 هسار تحد ] هسأرب ([ها(ل .٠
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 نيسمخ جوز الجر نيسمخ لتق ولو تاجوز ثالث جوز سوؤر ةثالثب

 رخفلا نيعب هيلإ اورظنو ةدجنلاو سأبلاب هدلب لهأ هل دهشو ةأرما
 .بصقلاو نارزيخلاو مقبلا اهو ةريثك ةليف ةريرزجلا هذه يو ةلالجلاو

 دوس موق اهلهأو نيموي ةفاسم امهنيبو سرلاج ةريزج اهنم برقلابو
 ريغ نم ناسنإ مهيديأ يف طقس اذإ هنأ كلذو سانلا نرلكأي ةارع

 بكارملا ءاسؤر ضعب ركذو اعطق هولكأو هوعطقو اسكنم هوقلع مهدالب

 هوتلع ىتح مهلإ رظنف هباحصأ نم الجر اوذخخأ ةريزلا هذه لهأ نأ
 زوملاو كمسلا مهؤاذغو كلم موقلا ءالؤهل سيلو هولكأو اعطق هوعطقو

 ضايغلاب ةبهبش ابيلإ نووأي معضاوم مهلو ركسلا بصقو ليجرانلاو
 كلذكو ءيشب نورتتسي ال ةارع مهو نارزيخلا مهتابن رثكأو ماجآلاو
 نوري الو اراهج هلوتأي لب حاكتلا يف نورتتسي ال كلذكو اضيأ مهؤاسن

 كلذب ىريب سيلو هتمخأو هتنباب مهم لجرلا لعف امبرو اسأب كلذب
 روعشلا ولفلفم هوجولا ريكانم دوس موقلا ءالؤهو هاتأ احيبق الو اراع
 ةريزجو نامنيسلا نيبو ادج نوهوشم قوسلاو قانعألا لاوط

 لاقيو سولابجنل ةريزج ىلإ بيدنرس ةريزج نمو راجم ةثالث بيدنرس
 مايأ ةتس ةريسم ةلك ةريزج ىلإ سولابجنل نمو راجم ةرشع سولابكنل
 .ىلاعت هللا لوحم دعب اميف ريازجلا هذه ركذنسو

 نم عساتلا ءزجلا هولتيو هلل دمحلاو لوألا ميلقإلا نم نماثلا ءردللا زجي
 .هللا ءاش نإ روكذملا ميلقإلا

 م, 6, 1: هب ©

 ٠  14ةلاللاو دهشو] رخفلا هل اربجوأو ةدجنلاب هل اودهشو ةلالجلا نيعب هدلب لهأ هيلإ رظنو 2
 ساولاج 5 . 6 اسكنم هج. حل | ءراك أو هسا 6 . 8 ةراكأو مص 6 . 11 توراتي 4

 سريلابج) 15 ٠ هرجرلا نرهوشم 14 .٠ © 6184هانأ هم. 13 ٠ ىري هم.© 12 ٠ © ءيشب

 | © سويلايكنل 2314, سريلايكيل ٠0 16 © م1, سويلاجتلا 6, سويلايجلا هل, س'ويلامل

 هللا ب زجخ هج, 0, هنيضت ام يفتثا انهو 18 ٠ سويلابجل 8014, سويلاحل © | ةلك م: هلك م66.

 دمحاو (لوألا ملقإلا نم هه. 1) هدحو هلل لوألا ملقإلا نم نماثلا ءزجلا (اذه هه. ه) اذه [4ب
 هلل دمحاو لوألا (هدحو هرم. 1) ملفإلا نم نماثلا ءهزجلا اذه ركاذ ىفتثا انهو © ٠
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 رحبلا نم ةعطق نمضت لوألا ميلقإلا نم معساتلا ءزجلا اذه نإ

 ىمسملا رحبلا نم ءيش هيفو يفنصلا رحبلاب فورعملا رحبلا وهو يدنهلا

 نرعب اذه دعب اهركذن رئازج ةلمح رحبلا اذه يفو ىورالراد رح

 دالب نم ةعطق هبونج ىلع يدنهلا رحلا اذه نإ لروقنف هتوقو هللا

 ةنيدم يهو ةطسج ةنيدم ابنمف تارامعو ىرقو اهركذ انمدق يتلا ةلافس

 هنمو نوبلطي هايإو مهلغشو مهتلغ وهو اريثك ربتلا دجوي ابو ةريغص

 اليلق ةرذلا مهدنعو فدصلا موحلو ةيرحبلا فحالسلا مهلكأو مهشياعم

 بكارم ةطسج لهأل سيلو بكارملا هلخدت ريبك روخن ىلع يهو

 مهضعب مدختسيو مهسفنأب نوفرصتي امنإو اهلع نرفرصتي باود الو

 مهنوسلاجيو مهلإ نولخدي جارهملا دالب راجتو رمقلا لهأو اضعب

 .مهعم كورجتيو

 اهلايلب مايأ ةئثالث رحبلا يف ةطوغد ةنيدم ىلإ ةطسج ةنيدم نمو

 ةلافس دالب رخخآ ةطوغد ةنيدمو دحاو ىرجم رمقلا ةريزج ىلإ ابنمو

 بايثلا نم ءيثب نورتتسي ال ةارع اهلهأو ريبك روخن ىلع يهو رعتلا

 رئاس نم مهلإ نيلخادلا راجتلاب مهئاقتلا دنع مهيديأب نورتتسي مهنكل

 لفاحملا الو قاوسألا نلخدي ال تابجتحم مهؤاسنو مهل ةرواحملا رئازجلا

 مب قر آر هب ©

 2 رحبلا مع 051. هل | يفقصلا 0, ىفنصلا © | هيفو] رهو © » 3 يووالراد 0, ىوزالراده ٠

 4 يدها هج. 14 | دالبإ صرا 14 ٠ 5 ةلقئج” م, لطج ©, ةمطخ وصوم © . 10 رجاتو

 © ٠ 13 رقلا] رهقلا © . 15 رئازطلا رئاس نءز اضبا رئازحلا نمو ىلامت هللا دالب نم ف ٠



 م

 هله ينو ابلإ نيوأي ياللا نبتكمأ نمزلي كلذل نهف ةارع نهنآل
 ةلافس ضرأ نم اهريغب دجوي ام لثم ربتلا دجوي اهضرأبو ةنيدملا
 اهكاسو ناتريقح ناتنيدم او قاو قاولا ضرأ ةلافس ضرأب لصتيو

 ةيناثلا مساو اودد امهنم ةدحاولا مساو اهقزر ردكتو اهشيع قيضل ليلق

 وهوشم روصلا حابق نادوس مهو هغرغد ىمست ةريبك ةيرق امهيلتو ةئبنب
 لحادلاو ءيشب نورتتسي ال ةارع مهو ريفصلا نم عون مهمالكو ةقلخلا

 رئازج مهم لصتتو فحالسلا موو فدصلاو توحلا مهلكأو ليلق مهلإ
 ةدحاو لكو ىلاعت هللا نوعب اذه دعب درب اميف اهركلنسو قاو قاولا
 نم ءيش موقلا ءالؤه ضرأب سيلو ريبك روخخ ىلع دالبلا هذه نم
 .باود الو مها بكارم الو ةراجن مهدنع نم جرخم الو بهذلا

 يف طقس نم نولكأي ةارع دوس حنز اهلهأف سولاج ةريزج امأف
 رانلا هتسم اذإ ةضف هبارت لبج مهدنعو مهركذ انمدق امك مهيدبأ

 ةريزج نمو ناموي سولابكل ةريزج ىلإ اهمو ةضف راصو للحم
 كلم اهنكسي ةريبك ةريزج يهو مايأ ةسمخ هلك ةريزج ىلإ سولابكل
 اهب وهو يعلقلا صاصرلا ندعم ةريزجلا هذهبو يدنهلا هبابح ىمسي
 هب زهجتي اهنمو اهنع هجورخن دعب هنوشغي راجتلاو رهوجلا يناص ريثك
 ةدحاو ةطوف ةأرملاو لجرلا سبلي طوفلا اهلهأ ساباو ضرألا عيج ىلإ
 ريبك رجش وهو ديجلا روفاكلا اهبو نارزيخلا تبانم ةريزجلا هذبمو

 روفاكلاو رثكأو لجر ةئام هنم ةرجشلا لظت هنكل فاصفصلا رجش هبشي

 م, ©, آ, ذر

 1 قار قاولا - هذه يفو همي. © ٠02 شرأ 8: دالب نعي . 4 اودد 5, رتاد 1, ررد خب
 ”واوو حج .ا 3 ةيش 8: هنيد 1, هنيبث 0 ه© | امهيلتو] امهنيو 0 © | هغارغد ه, هّغوغد © | روصلا]
 هرحرلا 1, هوجألا مه . 7 مول هرج. 5060 ! ةريزح هل ٠١ 8 تارتاولا © ٠ و9 دالبلاو رئارحلا
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 ةدع هنم ليسيف بقت اهالعأ يف بقني نأب ةرجشلا هذه نم جرختسي

 ةرجشلا طسو يف كلذ نم لفسأ بقن ىرحلا عطقنا اذإو رارج

 يف دقعني هلأ ريغ رجشلا كلذ غمص وهو روفاكلا عطق اهم باسنيف

 رجش بشخو اهريغ دصقيو ىحنتف ةرجشلا كلت لطبت مث اهلخاد

 ين اهفصاو عقيب بئاجع ةريزجلا هله يو فيفخ ضيبأ روفاكلا
 .بيذكتلا دح

 جلزه ةريزجو طهالس ةريزجو ةباج ةريزج ةريزجلا هذه ليو
 رئازجلا هذهو لقأ وأ رثكأو ناخسرف اهتخأو اهبنم ةدحاو لك نيبو

 بهذلا ةوسئلقو بهذلا ةلح سيلي وهو ةباج همسا دحاو كلمل اهلك

 دودبلاو دبلا ديعي وهو هتروصب ةعوبطم همهاردو ترقايلاو ردلاب ةللكم
 دقو ةعنصلا نسح ءانبلا نسح كالملا دبو دنهلا لهأ ةغلب سئانكلا ىه

 مانصأ ةهج لك نم هب طيح دبلا لخخادو ماخرلاب هبناوج عيمج تفاك

 اهلعو ةللكملا ناجيتلا اهسوؤر ىلعو ضيبألا ماخرلا ةراجح نم ةعونصم

 هذه يف مهتالصو هوحنو بهذلا نم ةجوسملا بايثلا رئاسو للحلا

 يراوجلا نفزو فكاألاب افيطل اًقيفصتو انيحلتو ءانغ نوكت امنإ سئانكلا

 نوكي كلذ لكو علختلاو فشلا نم عاونأب نيبعلو نهروعش يف ناسحلا

 ةدع يراوجلا كلت نم دب لكلو دبلا يف نيعمتملاو نيلصملا يدبأ نيب
 ةئسح اتنب تدلو اذإ ةأرملا نأ كلذو دبلا لام نم نسبليو نلكأي

 اهتسك تبشو تعرعرت اذإف دبلا ىلع اس تقدصت دقلا ةليج ةروصلا

 ءاسن اهلهأ اهلوحو اهديب اهمأ ذخأتو هيلع ردقت ام غلبأ بايثلا نم

 8 60, [, كي
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 ىلإ اهعفدتو هيلع اهمأ اهب تقدصت يذلا دبلا ىلإ اهب ريصتو الاجرو

 ءاسن ىلإ اهوعفد دبلا مادخس ديب ةلفطلا تراص اذإإ فرصنتو همادخ

 ميلعتلا تسلبق اذإف هيلإ جاتحم امب بعللا لمحو علختلاو نفزلاب تافراع

 اهل نكي ملو دبلا تمزلو يلحلا مفرأب تيلحو بابثلا لضفأ تسبل

 دودبلا نردبعي نيذلا نييدنهلا ةنس كلذكو هنع لاوز الو هنم جورخ

 ريثك اضيأ بيطلا يف يهانتملا زوملاو ريثك ليجرانلا رجش رئازجلا هذهبو

 ةريبك ةأرهم جلزه ةريزجبو دوجوم اهب زرألاو ركسلا كلذكو مهدنع

 .ةثيرملا ضرألا بئاجع نم يهو اهرعق ىلع دحأ فقي ال

 ةعاط تحن يهو اهم برق ىلع طبام ةريزج ةباج ةريزجم لصتبو

 لدنص طهالس ةريزجيو زرأو بصقو زومو ليجرا اهفو ةباج كلم

 ءانحلا رجش تابن هبش لفنرقلا رجش ةفصو لفنرقو لبلسو ريثك
 جيراتلا رهزب ةبببش ماك نع حتفتي رهز اهلو اهترمحو اهلاصغأ ةقد يف
 ىلإ كانه هايم يف تعقنو مامكلا كلت تينج رهزلا طقس اذإف ءاوس

 هنوعيبيو ايشخنو احاتف هئوففجيو هنوجرخم مث هودارأ ام اهنم حلصي نأ

 راطقألا عيمح ىلإ هب نوزهجتيو مهم هنورتشيف مهلع نيدراولا راجتلا ىلإ

 يهف عارذ ةثام هعافترا رادقم دقتت ران ناكرب ةريزجلا هذه رخآ ينو

 .لعتشت ران ليللابو ناخد راهلاب

 يهو موي طبام نيبو اهنيبو ةمونت ةريزج طبام ةريزج راسي ىلعو

 ركس بصقو زرأو ةبذع هايم ابو رزألا اهلهأ سابلو ةرماع ةريزج

 م, 6, 1, ةر 0
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 يدنهلا دوعلا دجوي ةمونت ةريزجيو ؤلؤللا صئاغم اضيأ ابو ليجرانو

 ناصغأو قاروأب ةبيبش هناصغأو هقاروأ نوكُت دوعلا تابنو روفاكلاو
 ال تقو يف جرختست هلوصأ دوعلاو ءاوسلاب صاصلا ىمسملا تابنلا

 مث رهشأب كلذ لبق هناصغأ عطق يف مدقتي نأ دعب هريغ ين نوكي

 جافركسالاب درجتف ةبلصلا اهبولق ذخوتو اهوخر لازيو اهالعأ تحتي

 ةيعوأ يف عضوت مث جاجزلاب درجت مث ىقنت ىتح دوعلا دربم وهو

 راجتلا نم عابتو ةيعوألا كلت نع جرخت مث اريثك القص لقصتو شيخ

 ةريزج نمو هلوفرصيو دالبلا عيمح ىلإ راجتلا هجرختف كانه نيلصاولا

 يرامقلا درعلا بسني ةريزجلا هذه ىلإو مايأ ةسمخ رامت ةريزج ىلإ ةمونت

 ةريزجللا هذهبو هنم دوجأ يفنصلا دوعلا نكل ديج وهو فرعي ابو

 ةلجلا نولماعيو راجتلا نوسلاجمو طوفلا نوسبلي اهلهأو زرألاو لدنصلا

 مانصألا مهتدابعو لماك فاصنإو ةروهشم ةدوجو ةرهاظ ةلادع مهفو

 .رانلاب مهاتوم نرقرحي مهو دودبلاو

 ةثالث امهييو فنص ةريزج لحاسلا يلي امم رامق ةريزجب لصتيو

 هنأآأل يرامقلا دوعلا نم لضفأ وهو يفنصلا دوعلا دجوي اهبو لايمأ

 بانذأ ال سيماوجو رقب ةريزجلا هذبو هلقثو هتدوجل ءالا يف قرغي

 نوحمذي ال اهلهأو زرألاو ىركسلا بصقلاو زوملاو ليجرانلا امو اهل

 تارشحلاو ماوهلا نم هريغ الو عبرأ ىلع يشاملا ناريلا نم ائيش

 نمو اهلكأي الو مهرثكأ اهفاعي لب تتام اذإ مهدنع رقبلا لكؤت امنإو

 ةمدخلا نع رقبلا تفقو اذإو هدي مطقت وأ لتقلا همزل ةرقب لتق

 هذهبو يعيبطلا اهتوم اهتومب ىتح تكرتو تويب يف تعضو فرصتلاو

 8 6, 1, هب ©
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 نيتطوف مهنم دحاو لك سبلي رمس اهلهأو دبنز همسا كلم ةريزجلا

 ةررزج ىلإ ابمو ةبذع مههايمو اه فحتلي ةطوفو اهب رزتي ةطوف
 .مايأ ةرشع تالوف ىدنص

 لوأ يهو لحارم ثالث نيقول ةديدم ىلإ فنصلا ةريزج نمو

 عيجج ىلإ جرم ابنمو ينيصلا ريرحلاو جابيدلا زرط اهبو نيصلا يقارم

 دالبلا رئاس ىلإ اضيأ هب زهجتي اهنمو ينيصلا راضغلا لمعي امو تاهجلا
 سابلو بصقو ليجرانو بوبحو زرأ ابو اهنع ةدعابتملاو ام ةلصتملا

 ةيلاع ممه مهلو سانلا نولخاديو راجتلا نوسلاجي مهو طوفلا اهلهأ

 .دنهلا دالب رئاس نم رثكأ بيطلا عاونأ نولمعتسيو ةيبأ سوفنو

 رحبأأ يف مايأ ةعبرأ ةريسم وفناخخ ةنيدم ىلإ نيقول ةنيدم نمو

 هل باهم كلم اهبو نيصلا يئارم مظعأ يهو ربلا يف اموي نيرشعو
 نابلألاو زرألا نرلكأي اهلهأو ةحلسأو دانجأو ةريثك ةليفو ةخاش ةكلم

 بكارملا هيف علطت روحت ىلع يهو لقملاو ركسلا بصقو ليجرانلاو
 كلم وه غوبغبلاو غوبغبلا ةئيدم يهو هجاب ةنئيدم ىلإ نيرهش ةفاسم

 هكاوفلا عيمج ابو برغلا دالب اورفاسم يبتي هتنيدم ىلإو اهعجأب نيصلا

 نيصلاو دنهلا دالب ميمجم دجوي الو زرألاو ريعشلاو ةطنحلاو لوقبلاو

 ىقربلاو يكشلا ىمسي رجش رامث مهدنع دجوي امنإو ةتبلا نيت الو بنع
 هيبش قروو ةظيلغ قاس هل رجش وهو لفلفلا دالبب نانوكي ام رثكأو

 ريدتسم رابشأ ةعبرأ ةرمثلا لوط رمث هلو وه ام رضخأ بنركلا قروب
 ىوشي طومللا بح لثم بح اهفوج ينو ءارمح ةرشق هل عالدلاب هيبش

 م, 0, 1, خر
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 رمثلا اذه حلو ءاوس امهمعطو لطسقلا لكؤي اه لثم لكؤيو رانلا يف

 بيطو حافتلا بيط هيف عمتجم اذيذل ايهش اعط هلكآ هل دجو لكأ اذإ

 معطلا يهش ةفصلا عيدب رمت وهو لقملاو زوملا معط ضعبو ىرئمكلا

 ىمسي تابن دنهلا دالب دجوي دقو دنهلا دالبب لكؤي ام لجأ وهو
 لثم رمت هلو هقدوك هقدوو زوجلا رجش هبشي ريبك رجش وهو ابنعلا

 للاب لمعيف نيحلا كلذ يف عمجيو هلوأ يف دقع اذإ ولح لقملا رم

 ةيهشلا خماوكلا نم اضيأ مهدنع وهو ءاوس نوتيزلا معطك همعط نوكيف
 يف اهركذنسو مايأ ةيئامك ةريسم وكلاخ ةنيدم ىلإ وفئاخ ةنندم نمو

 .هلوعو هللا نميب اذه دعب رشاعلا ءزحلا نم اهعضوم
 يف يهو مايأ ةعبرأ لماش ةريزج ىلإ ةيلحاسلا فنصلا ةنيدم نمو

 زومو زرأو ةطنح ايفو لهألا ةعمتجم رطقلا ةرومعم يفئنصلا رحبلا رخآ

 نع هلك ينغي معطلا ذيذل مظعلا ريبك كمس اهبو ركس بصقو ريثك

 ةريزج يهو مايأ ةعبرأ اروشاع ةريزج ىلإ لماش ةريزج نمو محللا لكأ

 ةلصتم اهلابجو يعافألاو براقعلا ةريثك ءاشرح ضرأ اهضرأو رماعلا ةليلق

 برغملا نم ةدتمم ةريبك ةريزج يهو فيفحخم موي يالم ةريزج ىلإ اهنمو

 مهاردلاب ىمست ةضف ههاردو زرجلا كلم اهنكي ةنيدم ايفو قرشملا ىلإ

 زرأو ليجرانو زوم اهفو ةريثك بكارمو ةليفو دانجأ هلو ةيرطاطلا

 نم يتفزلا رحبلاب لصتت اهنأ اهلهأ معزب اميف ةريزجلا هلهو بصقو
 نم عاونأ فئصلا رحم ىمسملا رحبلا اذه يت دجوي دقو نيصلا رمخآ

 2ب تر 1, ذب ©
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 ةمالسلا ىلع اهب نولدتسي بئاجعلا نم لمحو كلمسا| نم بورضو ثاتيحلا
 يناثلا ميلقإلا نم ءرجلا اذه رحآ لب اميف كلذ رثكأ ركذنسو بطعلا وأ

 ليواقأ هيلع تقفتاو نورفاسملا هلقنثو نولوجتملا هركذ امب هنم يتأنو

 .هديبأتو هنوعو هناحبس هللا لوح دهجلا غلبمو ةقاطلا بسح نيلقانلا

 5 رشاعلا ءزملا هولتيو هلل دمحلاو لوألا ميلقإلا نم عساتلا ءزجلا زج

 . هللا ماش نإ هلم

 2 6, 1, ل, 0

 2 رثكأ همس. هل ٠ 3 ليواقأ] لئاوأ ه ٠ 4 ءديبأتو  لومب] هتوقو هللا نومب © | هدييأتو هنوعو
 هت. ت14 ٠ 5 هللا - زجن هم. ©, هلل داو لوألا يلقإلا نء مساتلا ءزجلا هندشت ام ىفقنا انهو
 (هدحو هوت. 1) هدحو 14, اريثك ادج هلل دمحلاو لوألا ملقإلا نم مسانلا ءزجلا ىلع مالكتلا ىفقنا انهو

 هلآو ددحم ىلع هللا ىلصو هلهأ ره اي © ٠



 رشاعلا ءرجلا

 580110 5811ه

 ةهج نم رومعملا ةيامن وهو لوألا ميلقإلا نم رشاعلا ءرجلا اذه نإ
 ىخنض رحب ىمسملا ينيصلا رحبلا نمضت هفلخ ام دحأ معي الو قرشملا

 طيحلا رحبلا نم هؤدبمو هسأرو فدصلا رحم هيمسي نم سانلا نمو

 ال ةملظلاو ةفصاع هحرو ردك هءام نأل يتفزلا رحبلا كانه ىمسملا

 رحبلاب يتفرلا رحبلا اذه لصتيو تاقوألا رثكأ يف هيلع ةعقاو لازت

 ضرألا يلي امم اهتحم ام ىلإ جوجامو وجاي دالب لصتملا طيحملا
 برغملا ةهجن اضيأ لصنملا تاملظلا رحبب لصتيو لامشلا ةهج يف ةيلاخلا

 رئازج ىلع بونجلا ةهج نم اضيأ رحبلا اذه لصتيو هانمسر دق اك

 برنجلا ةهج يف ضرألاب طيحملا رحبلا ىلإ تايحلا رحبو قاو قاولا
 .هتئوعمو هللا لوحم اموسرم هب انئجو هانئكح دق امك

 ةتس يرجت ةيرحم هححرو راطمألا ريثك حايرلا فصاع رحبلا اذهو

 لصي ام اهنمف رئازج ةدع هيفو ىرخأ حير ىلإ بلقنت مث امئاد رهشأ
 بالقتو رحبلا لوهو كولسلا رذعتل اهلإ نولصي ال ام اهمو راجتلا اهلإ

 .ةمرلعملا مثألا ةرواجم نع مهعاطقناو اهلهأ شحوتو حايرلا
 كولم ةدع اهفف ىمورالراد رحبب ىلا هجوملاب ةامسملا ةريزجلا امأف

 يرلاو سابللا يف نيصلا لهأ نوبيشي ناذآلا يمرخم ريغ سيب مهنأ الإ

 8, 0, 1, نب ©

 2 ىحيص ا”, يحيص 0, ىجفص ], ىحفص مل, ىحيست 6 5 هايسرو اس اهتيو 02-0 ٠
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 لصتت ةريزجلا هذهو مهلوح اكرلم اهيلع نولتاقي ةريثك ليصخ مهلو

 نم مهؤاسنو ةدابزلا ةبادو كسملا ةباد مهدنع دجوتو سمشلا قراشمي
 نرتتسي الو نيراوتي ال اهب ءاسنلاو لاوط روعش مهلو مهألا ءاسن لجأ
 عاونأ اهيف بئاصعب نهسوؤر نللكيو سوؤرلا تافوشكم نيشعيو ءيشب
 .ةعرزحلا فادصألاو نولملا عدولا نم

 ةميظع ةررزج ةربزحلا هذهو نايرجم ةموبس ةربزج ىلإ ةريزحلا هذه نمو
 يف تسيل يتلا ةلوكاملا رويطلا نم عاونأ ابو بوبحلاو عورزلا ةريثك
 راغص ةريثك رئازج ةريزجلا هذبب لصتنو ريثك ليجران ابو دنهلا دالب
 اهرحبو حايرلاو رطملا ةريثك هدالبو نورماق ىمسي اهكلمو ةرومعم اهنكلو
 هذه لابج ينو لقأو رثكأ ىلإ اعاب نيعبرأ نم هب ءالا قمعو لوهم
 ينو اهريغ دالب يف نوكي امم رثكأ اريثك ديجلا روفاكلا دجوي ةريزجلا
 نوجرخم دوس روعشلا اولفلغفم تجئقلا نومسي موق رئازجلا هذه ضعب
 اليلقو مهتكوش درت الو ةمومسملا ماهسلاو ةحلسألاو ددعلاب بكارملا ىلإ
 لك فنأ ةبنرأ يلو مهديأ يف طقس وأ مهب رم نم مهنم وجنب ام
 .بهذ وأ ساحت وأ ديدح ةقلح نيروكذملا ءالؤه نم دحاو

 ةعبرأ امهيبو دياملا ةريزج نيصلا ةهج ىلإ رحبلا اذه سأر ىلعو
 رحب ىلإ جرخم اهنمو مايألا ةربزج ىلإ ةموبس ةريزج نم كلذكو راجت
 بصعأ الو ارطم هنم رثكأ انركذ يتلا راحبلا لك يف سيلو فنصلا
 جرخمو عطقنت ال نيمويلاو مويلا رطمت ةباحسلا تماقأ امبرو احاير هنم

 سيلو هيوافآلا نم هريغو دوعلا فنصلا رحبب يلا رئازجلا هذه نم

 مب ©, 1, هر ©
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 .جرهملا ىمسملا كلملا دالب هيلع هلحاسو هتعسل فرعت ةياغ رحبلا اذهل

 عرزلا اهب تارامعلا ةلصتم تاريخلا ةريثك كلملا اذه رئازجو

 ةلقاقلاو دوعلاو لفترقلاو ةسابسلاو اوبزوجلاو روفاكلاو ةليفلاو عرضلاو

 دراولا ةريثك هدالبو ةنكمم ةدوجوم هدالب يف بوبحلا رئاسو ةبابكلاو

 عئاضبلا هذه نم هديب ام دنهلا كولم نم كلم ديب ىدبلو رداصلاو
 ديالا ةريزج ةفوصوملا رئازجلا نمو ةفورعملا ةريثكلا تاراجتلاو ةفوصوملا

 الوط هجرملا ةرزج نسم ريكأ يهو نئادم ةدع اهيف ةريزج يهو

 ينعأ مهريغ نم نيصلا لهأب هبشأ اهلهأو اضرأ بصخأو اضرع عسوأو

 مدخنو ناسح نايصخخ ديبع اهكوللو مثألا نم نيصلا رواج نم لك

 نيصلا كلم نولسار, مهو نيصلا ضرأب لصتت مهن ريزجو مهدالبو ضيب

 نم ةجرادخلا نيينيصلا بكارم عمتجت ةريزجلا هذببو هنونداببو هنودابمو

 .يحارنلا رئاس ىلإ جرخم اهنمو طحن اهبو ملقت اهلإو نيصلا رئازج
 ةريزجو مايأ ةرشع تالوف ىدنص ةريزج ىلإ فنص ةريزج نمو .

 ليجرانو زرأو عورزو ةبذع هايم ايف ةميظع ةريزج تالوف ىدنص

 ةريزجو احشوتو ارزأت طوفلا نوسبلي اهلهأو دبنز هل لاقي مهكلمو

 اس حايرلاو ةرعو لابج نيصلا ةهج نم اهب طيحن تالوف ىدنص

 وفئاخ ةنيدم ىلإ بكري ابمو نيصلا باوبأ نم باب يهو ةفصاع

 لك نيب زحبلا ين لابج يهو اباب رشع انثا نيصلا باوبأو مايأ ةعبرأ
 ةدوصقملا نيصلا نئادم نم هنيعب عضوم ىلإ اهم راسي ةجرف نيلبج

 دعصت رروخي ىلع الإ ءيش ابنم نوكي ال نيصلا يئارم عيمحو لحاسلاب
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 مهل سانو ضايغو تانج نيب لقألاو رثكألاو رهشلا بكارملا هيف

 نسم اهلختدي دملا نكل ةولح راوخألا ميج هايمو ةيكاز لاومأو مانغأ

 يئارملا هذه ينو نيترم ةليلو موي لك يف اضيأ اهبنم نوكي رزجلاو رحبلا
 طحن ىرخأو لمحت عمئاضبو بكارمو لخدو جرخخو راجنو قاوسأ

 نولوعي هيلعو مهتس وهو لدعلا اهكولم ينو لصتملا نمألا دالبلا هذبو
 مهلمأ رثكو مهعزج لقو مهدالب تنسحو مهترامع تلصتا كلذلف

 نيصلاو دنهلا لهأ ميججو ةنسحلا تالاحلاو لاومألا يف مهمديأ تعسناو

 جايتحا ريغ نم مهسفنأ نم نوفصنيو ةلنامألا نودؤيو قراسلا نولتقي

 اهب اوقلخن اقالخأو ةيجسو اعبط مهنم كلذ لك حلصم وأ اح ىلإ
 مساو هدالب ىلإ نابسنت ناتريزج ةتعاط يف نورماق كلمللو اهلع اوعبطو

 مهناولأ موق اهفو ةيسال ةريزج ةيناثلا مساو اصوب ةريزج امهادحإ
 اميرو ديدش سأبو ةدجن مهفو عراب لاج مهئان ينو ضايبلا ىلإ

 كلذ نولعفي امنإو يئرسجلا ةقباس مهل بكارم يف سانلا ىلع اوعطق
 .ةنده مهيب نكت ملو فالخ يف نيينيصلا عم اوناك اذإ

 رثكأ وأ راجم ةعبرأ ريسم باحسلا ةريزج ىلإ هجوملا ةريزج نمو

 نم علط امبر هنأل مسالا اذهب تيمس باحسلا ةريزجو كلذ نم

 عم ليوط قيقر ناسل ابه جرخيف بكارملا لظي ضيبأ باحس اهتيحا
 رحبلا ءام هل يلغيف رحبلا ءامب ناسللا كلذ قصتلي ىتح ةفصاعلا حرلا

 عفت رت مث هتعلتبا بكرمل تكردأ نإف ةلئاهلا ةعبورلا لثم برطضيو

 باحسلا تقتساآ ىردي الو رحبلا ىذق هيف ارطم رطمتف باحسلا كلت

 رانلا اهتسم اذإ لمر لولت اهل ةريزج يهو اذه فيك مأ رحبلا نم كلذ
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 قاو قٌاولا رئازج ةهج نم اهلي اميفو ةصلاخ ةضف تداعو تكيسنا

 اهدالب عانتمال اهلإ كلاسلا لصي الف رئازحلاو لابحلاب ةعوطقم مضاوم

 مبب تلصتا الو انيد نوفرعي ال سومجم اهناكسو اهكلاسم ةبوعصو

 جاعلا نم ةذختملا طاشمألا اهيف نلعجيو نهسوؤر نفشكي مهؤاسنو ةعيرش

 ريغو اطشم ئورشع نبنم ةأرلا سأر يف ناك امبرو فدصلاب ةللكملا

 ىراعبلا دنهلا ةغلب ىمستو سنالقلا هبشب مهسوؤر نوطغي مهلاجرو كلذ
 دلحأ مس لصتب الو دحأ ىلإ نولصي ال مهلابجم نونصحتم مهو

 مهعم اوملكت امبرو بكارملا ىلإ نوعلطتيو رحبلا ىلع نوفرشي مهنكلو

 مهانفصو يتلا ةلاحلا هيب مهدالب يف نوميقم مهو مهنم مهفي ال مالك
 امبرو اهدعب ام فرعي الو قاو قاولا رئازج رئازجلا هذبب لصتتو اه

 الإ اب رماع الو ةدع رئازج هو ةردنلا يف اهيلإ نيصلا لهأ لصو

 اهلبقت ال ارومأ اهنع يدوعسملا ىكح رجش اهبو ادج ريثك اهريطو ةليفلا
 .ريدق ءاشي ام ىلع هللا نكل ابنع رابخإلا ةهج نم لوقعلا

 نيب اموي رشع ينلا ةفاسم يالم ةريزج ىلإ فنص ةريزج نمو

 ىلإ برغملا نم ةضرتعم ةريزجلا هذهو رحبلا يف ةعراش لابجو رئازج

 قرشملا عم رمثو جونزلا لحاسب برغملا ةهج نم لصتت اهنكلو قرشملا

 نيصلا لحاس سامن نأ ىلإ ابرؤم اضارتعا ةضرتعم لامشلا ةهج ينو

 ةكلمم اهعسرأو الابج اهصخأو ةرامع اهرثكأو ارطق رئازجلا لوطأ يهو

 لفنرقلا لثم رطعلاو هيوافألا بورضو ندكركلاو ةليفلا اهبو ةراجن اهعفنأو

 بيجم بهذ نداعم اهيف لابج اهفو اوبزوحلاو ةونرطلاو لينسلاو ةلقاقلاو

 ةريزجلا هذه لهألو نيصلا دالبب نوكي بهذ لضفأ وهو بيطلا غلاب
 ءامللا هجو ىلع موعت بكارم ىلع بشخلا ىلع اهنولختي روصقو تويب

 طب 0, 1, خر ©
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 نونحطي اهيفو حايرلاب رودت ءاحرأ مهلو اودارأ ثيح اهنولقني مهو
 .مهشياعمل هنوذختي ام رئاسو ةطنحلاو زرألا

 مايأ ةثالث ريسم ىجلنص ةررزج ىلإ قرشلا يف ديالا ةريزج نمو

 نيب مهناولأ اهلهأو ةبذع ءايمو بصح اهف ةرماع ةريزج يهو فافحخ

 دحناو طرق لجرلل ساحنلا طارقأ مهناذآ يف نولمحم ةرمسلاو ضايبلا

 ينو ليجرانلاو مهدنع ريثك بصقلاو زرألا مهلكأو ناطرق ةأرمللو

 أ ةريرزجلا هذببو ةدوحلاو ةرثكلا يف ةروكلملا بهذلا نداعم مهدالب

 د هلأك ىنميلا هدي عفار اهم مص لك رحبلا ةفض ىلع ةدع مانصأ

 .املإ ريست ضرأ يفلخ سيلف تئج ثيح ىلإ عج را نأ هيلإ رظانلا ىلإ

 اهضعب ةبراقتم ةريثك يهو اليسلا رئازج ىلإ راسي ةريزولا هذه نءو

 اهنطوتسا نيرفاسملا نم اهلحند نم هويكلا ىمست ةنيدم اهيفو ضعب نم
 ادج ريثك اهب بهذلاو اهريخ ةرثكو اهارث بيطل اهنع جورخلا درب مو

 بهذلا نم مهدورق قاوطأو مهبالك لسالس نوذختي اهلهأ نأ ىتح

 لئثم قاو قاولا رئازج يف كلذكو اهنوعيبيف ةجوسنملا صمقلاب نوتأيو
 بالطلا عم ابيلإ نولخدي راجتلا نإو ريثكلا بهذلا نم ينعأ كلذ

 هبارت نوجرخي دقو اكوبسم كانه نم هلوجرخيو اهف بهذلا نوكبسيو
 قاو قاولا رئازج ينو مهيب ةفورعملا ةعنصلا ىلع مهدالب ين هنوبيذيف

 .ةدوحلا يف ءيش هقوفي ال يذلا سونبألا

 رحبو فنصلا رحب نم هيلي ام عم ينيصلا رحبلا اذه نإف اضيأو
 نع اوكح دقو رزجلاو دملا ام دجوي نامع رجو دنكره رحنو ىورالراد

 ةليللاو مويلا يف نينرم امهيف نانوكي رزحلاو دملا نأ سراف رحبو نامع رحم
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 نانوكي ررجلاو دملا نأ يتيصلا رحبلاو يدنهلا رحبلا وينابر ىكحو

 رحبلا هدض ررجبو اقرش فيصلا روهش يف دمي ةرمف ةنسلا يف نيئرم

 لارقأ رزجلاو دملا يف ركذ دقو رهشأ ةتس ابرغ دملا مجري مث يبرغلا
 ىنعملا ءافيتسا عم لوقلا نم زيجولاب اهضعب ركذن نأ انل بجو ةريثك
 رزجلاو دملا نإ كلذ يف الاق امهنإف سديمشرأو سيلاطوطسرأ امأف
 كلذ ىبهتنا اذإف اهتجومو راحبلا حيرلا تكرح اذإ سمشلا نع نائدحم

 تراص اذإو دملا هنع ناك طيحملا رحبلا وهو سقيطتلطأ ىمسملا رحبلا ىلإ

 هنإف سطروطاس امأو ررزجلا اهنع ناك نوكسلاو ناصقنلا يف حيرلا هذه

 رزجلا نأو هتدايزو رمقلا مالتماب نوكت رزجلاو دملا ةلع نأ ىرب
 هب ىلأ امع نايبلاو هيف ,ةدايزلا ىلإ جاتحي مالك اذهو هناصقنب نوكي

 تاملظلا رحن يف انايع هانيأر يذلا رزجلاو دملا نإ لوقتف المجم ةفسالفلا

 يف هيف ئدتبي دملا نإف هيناطرب دالبو سلدنألا ىلرغب طيحملا رحبلا وهو
 تس رزتلا يف ذخأت مث ةعساتلا ةعاسلا لوأ ىلإ رابتلا نم ةثلاثلا ةعاسلا
 تاعاس تس ررخي مث تاعاس تس دمي مث رابالا رخآ عم تاعاس

 ينو ةرم موبلا يف ررحيو ةرم ليللا ينو ةرم مويلا يف دمي اذكه
 ةعاسلا لوأ يف رحبلا اذه جببت حيرلا نأ كلذ ةلعو ىرخأ ةرم ليللا

 حيرلا ةدايز عم دملا ناك اهقفأ يف سمشلا تعلط املكو راها نم ةثلاثلا

 رزجلا نوكيف بورغلا ىلإ سمشلا ليمل راهبنلا رخخآ دنع محيرلا صقنت مث

 ةدايزو هرخآ عم دكرتو هردص يف حيرلا جيب اضيأ ليللا كلذكو اضيأ
 سمح ةليلو ةرشع عبرأ ةليلو ةرشع ثالث ةليل يف نوكي دملا يف ءاملا

 اضيف دمل ضيفي ةروكلملا يلايللا هله يفف ةرشع تس ةليلو ةرشع

 طر 6, 1, هب ©
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 سنيطيلللا © ٠ 8 سوطاس 1, سيوطاس هل سطر طاست © ممر طعصع 1ههي 2 ٠ 0 هب لأ

 البحي ةنسالفلا] هولجأ امع 1خ .٠ 12 ةيئاطربرب < ٠ 13 ةثلاثلا 0 1<: ةيئاثلا حر همه اهب 5 ٠
 19 اضيأ هلا. هدص. 014 © | مايرلا ن1 خ0
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 نم يلايللا كلت لثم ىلإ الإ اهلإ لصي ال ةنكمأ ىلإ لصيو اريثك
 برغملا لهأ هارب رحبلا اذه يف ةرصبملا هللا تايآ نم اذهو يلآلا زهشلا

 .اضيف لملا اذه ىمسيو هيف ءارثمأ ال ةدهاشم

 تناك اراغص ةيرفسلا بكارملا نم نيصلاو دنهلا رحن يف ام لكو

 هضعب فارطأ لمح دقو هرجن كلا بشخلا نم ةأشنم اهنإف ارابك وأ
 ةباسبلاو ةبابلا محشو قيقدلاب طفلجو فيللاب زرحخخو مدنهو ضعب ىلع

 نم اوحن هلوط نوكي ام اهنم نيصلاو دنهلا رحب يف نوكت ةريبك ةباد
 ةراجح اهرهظ مانس ىلع تبني اعارذ نيرشع ضرع يف عارذ ةئام

 مهنأ نوينابرلا اضيأ ىكحو اهترسكف بكارملل تضرعت امبرو ةيفدص
 نوديصتي مهنأ اضيأ اوركذو مهقيرط نع ىحنتتف ماهسلاب اهنوقشرب
 امحش درعيو اهمحل عيمجج بوذيف رودقلا يف اهنوخبطيف اهنم رغص ام
 ةيلحاسلا ندملا نم اهريغو ندع يف نميلا دالبب روهشم نهدلا اذهو اباذم

 يف مهئدمع وهو نيصلاو دنهلا رحبو نامع لحاسو سراف دالب يو

 دنهلا رحب يف يتلا بياجعلا نمو اهزرخ دعب بكارملا قورخ دس
 يرجن قئاضمو لابج زحبلا اذه يف نأ ةيحانلا راجن هب ربخأ امم نيصلاو

 لثم راغص نايبص بكارملا ىلإ رحبلا نم رياطت امبرو بكارملا امهعم

 يف نورودي رابشأ ةعبرأ نم وحن مه دحأ لوط دوس مئزلا نايبص
 روهشم مهدنع اذهو رحبلا ىلإ نودرعي مث ادحأ نوذؤي الو بكءارملا

 ىمست يلا ميرلا مودقل ةمالع اهنأ اوملع بكارملا لهأ اذه ىأر اذإف

 مهبهأ نوذخأيو كلذل نودعتسيف ةفوخم ةثيبخ حير يهو بخلا حير

 نوقليو رحبلا يف اهب نوقليو بكارملا نع ةعتمألا نوفنخيف اهمودقل

 م, 0, 1, خر, 0

 3 ءارتنا © | دلاإ ءالا .  4 ةيرفلا] ةيئيصلا ك 6 ةبابلا] ةماطلأ هك ٠ 11 رغص اه

 رفصأب 213. ٠ 15 بكارملا امهعم يرجت هر. هك ٠ 18 مت] الو ه ٠ 21 ثرقليو - نرتليو 8

 [عهجإ 7 ٠
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 نإ

 نومطقيو ائيش هنم نوكرتي ال ىتح حلملو كمسلا نم مهعم امب اضيأ
 ةروكذملا حيرلا ببتف رسكتت نأ ةفاخم راكأو نيعارذ يراوصلا لوط نم

 ىتح صالخلاب هل هللا ردق نم اهرباصيو اهبوبه نيح يف العفو الوق
 اذإ صالقل ىرخأ ةمالع مهدنعو هل هللا ءاش فيك فلتي وأ وجني

 يبهذ ارئاط مهيراص ىلع بكرملا لهأ ىري نأ يهو كلذب هللا ىضق

 تامالع نم هلأ اوملع هوأر اذإف نمبلا ىمسيو ران ةلعش هنأك نوللا

 ردقي ال ىتح هنع رابخألا ترتاوتو انايع رصبأ دق امم اذهو صلختلا

 نيعالقلاك ناحانج اهل ةديغلاب فرعت ةباد نيصلا رحب ينو هراكنإ ىلع

 ةبادلا هذه لرط نركيو اهلقتف بكارملا ىلع لمحتو وجلا يف امهليشت
 بشخلا اوبرض ةبادلا هله بكارملا لهأ ىأر اذإو اهوحن وأ عارذ ةئام

 ضيق دقو قيرطلا نع مهل جرو ةبادلا كلت اهم رفنتف ضعبب اهضعب
 هذه اهتأر اذإف ةديبهلا ىمت ةريغص ةكمس ةبادلا هذهل هناحبس هللا

 رحبلا نم ناكمي رقتست الف اههجو ىلع ترمو اهبنم ترفن ةريبكلا ةبادلا
 .اهعبتت ةديبهلا تماد ام

 اهنامثأ يف ديرو ةليفلا روهظ عافترا يف بغرت نيصلاو دنهلا كولمو
 عرذأ ةرشع اهنإف راوخألا ةليف الإ عرذأ ةعست هعفرأو ريثكلا بهذلا

 كلم مسالا اذه ريسفتو ارهلب دنهلا كولم مظعأو اعارذ رشع دحأو

 كلم هدعبو نفاطلا كلم هدعبو جاسلا دالب هدالبو ٌمحْمكْلا هولتبو كولملا

 نيسمخ هل نأ ىكحنو ىمهد هدعبو ةباغ هدعبو زرجلا كلم هدعبو ةباج
 كلملا هولتي مث يدنهلا دوعلا هدلب نمو ةلمخْلا بايثلا هلو ليف فلأ

 .نيصلاب هكلم لصتيو نورماق ىمسملا

 5, 6, ]1 ذر ©

 2 نأ :ناغع رثكأو همه اعود .3 امويه ثيح ف هم. 1 ٠ 6 نميهللا ب ٠8 هدفلاب [,

 هدسلاب هي, هديب © | نيعالتلاك هم. 14 ٠ 14-12 ةديبللا اذإف هر ق ٠ 17 رهلب 0 ٠

 18 مكتكملا م18, مكيكملا و, ,مكشتكللا نب مكمكلا 8و. ٠ 19 ةباج] ةفاح قت | رزحلا »8,
 زرحخلا © ©, ررحلا 1, رزلا هل, زرملا 269. | ةلملا ب ةباش هدعبو هرج. هل | ةياغز هباع 1, هناغ ©

 باع ةكوو. ٠
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 مهم فارشألا مهو ةيرهكاسلا اهدحأ سانجأ ةعبس دنهلا لهأو

 مهل نودجسي سانجألا ميمحو مهريغ ين نوكي الو مهف نركي كلملاو
 مهسابلو دنهلا دابع مهد ةمهاربلا مث دحأل نودجسي ال مهو ءاقللا دنع

 اصع هديبو مهم لجرلا فقو امبرو دولجلا نم اهريغ وأ رومنلا دولج

 مركذيو مهلع بطخحم ليللا ىلإ اموي هيلجر ىلع فقيف سانلا هيلإ عمتجمو
 ءالؤهو ةيضاملا ممألا رئاس نم كله نم رومأ مهل فصبو لجو زع هللا
 ىلع مانصألا مهتدابعو ةذبنألا نم ائيش الو رمخلا نوبرشي ال ةمهاربا
 نوبرشي ةيرتسكلا مهو ثلاثلا سنجلا مهدعبو ىلاعت هللا ىلإ طسوتلا ةهج

 اوقرافي نأ ةفاخم اهرش يف نوفرسي الو طقف حادقأ ةثالث رمفللا نم

 ميهف جوزتت ال ةمهاربلاو ةمهاربلا يف نوجوزتي ةقبطلا هذهو مهلوقع
 مهدعيو تاعارزلا .باحصأو نوحالفلا مهو ةيرذوشلا ءالؤه دعبو
 باحصأ مهو ةيلادنسلا مهنمو نهملاو تاعانصلا باحصأ مهو ةيسفلا

 وهل باحصأ رمس مهو ةيكرلا مهمو روهشم لاجج مهئاسن ينو نرحللا
 .تالالا نم عاونأو فرزاعمو بعلو

 قلافلا تبثي نم مهنف ةلم نوعبرأو ناتنثا دنهلا لهأ رثكأ بهاذمو

 لكلا يفني نم مهامو لسرلا يفنيو قلاخلا تبثي نم مهنمو لسرلاو
 ةسدكملا راجحألاب طسوتي نم مهنمو ةتوحنملا راجحألاب طسوتي نم مهنمو
 قرحمو رادلا دبعي نم مهلمو اهل دجسيو محشلاو نهدلا اهلع بصي
 ةريدملا ةقلاذلا اهنأ دقتعيو اهل دجسيو سمشلا دبعي نم مهلمو اهب هسفن

 رئاظحب اهنوطوحب نيباعنلا دبعي نم مهنمو رجشلا دبعي نم مهلمو ملعلل

 م, 6, 1, خذ, ©

 1 هبرهك اسلا ق, هب رهك اسلا هل, هّي ريك اشلا © .٠ 4 دولملا نم اهريغ وأ هم. ه ٠ 6 كله]

 كلم © | ممألا ءالؤهو ه ٠ 8 ةيرثكللا ©, ةيوتسكلا 1, هنرسمكلا هل, ةّيروسسكلا ن ٠ 11 ةيودرسلا
 ©, موت 6عمع اهو. 1, هيودرشلا جب ةيودّسلا ©, ةيدوشلا 98080. ٠ 12 هيسسلا ©, ةيسقلا © |
 ةيلاديسلا 1, ةيلادسلا هل, ةيلادسلا © ٠ 13 ةبكرلا 6 9كده., ةكرلا 5 ةنلازلا مل ةيكربلا © | رمس

 هرج, 01م4 .٠ 20 رئاخحم 06 ٠
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 هسفن بعتي ال نم مهنمو اهب نولسوتي مهو ةردقم اتازرأ اهنومعطيو

 دعب ادحاوف ادحاو ةيدنهلا رومأ ركذنسو لكلا ركنيو اهريغ الو ةدابعب

 .هديدستو هللا نميب اذه

 كلذ نم انئجو هرئازجو هرحمو هرب ءرجلا اذه ىلع انملكت املو

 ىلع يتلا نيصلا يئارم نم يتب اميف لوقلا لمكت نأ انيأر ركذلل رسيت امب
 يئارم لوأف ىلاعت هللا نوعب اذه لبق همسر مدقت ام بسح لحاسلا

 روحي ىلع يهو مظعألا ىرملا يهو وفئامس ةنيدم هانمدق امك نيصلا

 كلم ال هرسأب نيصلا كلم وهو غوبغبلا دالب نم ريثك ىلإ هيف دعصي
 ةنيدم نمو هل ركذلاو هتعاط تحن ناكملا كلذ كولم لك لب هقوف

 قاوسألا ةجبم ءانبلا ةعيدب ةليلج ةئيدم يهو وكناخ ةئيدم ىلإ رفناخ
 يتيصلا راضغلا اهب عئصيو هكاوفلا ةريثك تاضايرلاو نيتاسبلا ةنسح

 روخ ىلع يهو وفئاخ ةنيدم ين ام عيمج ايف نإ ةلمجلابو ريرحلا بايثو
 امك نيصلا دالب نم ةدع ىلإ روخلا اذه يف دعصيو اهب طبحم ريبك
 ايفو ةرماع اهلك ةنيدم ةثام ثالث نيصلا يف نأ ركذي اميفو اضيأ هانلق
 امك" كولملا كلم هل لاقي غوبغبلاو غربغبلا ةعاط تحن مهنكل كولم ةدع

 هتمه يف عييفر هتيعر يف لداع ةريسلا نسح كلم وهو هركذ انمدق

 هتدارإ يف مهش هدابتجا يف مزاح هئارآ يف بيصم هلاطلس يف رداق

 رومألا يف رظان هئاطع ين باهو همسح يف ملح هتمكح ين فيطل

 نم هيلإ نيفعضتسملا هديبع رومأ لصت بقاوعلاب ريصب ةديعبلاو ةبيرقلا
 هلاينب نقتا دق اساجم هرصق يف هل نأ كلذ نم طسوت الو عنم ريغ

 هرارزوو هيف سلجم بهذ يسرك هيف هل هنساحم تعدبأو هكمس محأو

 8, 6, 1, هب ©

 2 اهريغ الو] ءيث 4 .٠ 3 هديدتو - نميبإ لاعت هللا ءاش نإ ه ٠ 4 ءزحلا] ةريزجلا ك | هرب

 1: 00. ©عا1. ٠+ 7 رفياخ م, اوقناح تاه .٠ 10 ونياخ م, ارقناخ ت1 ه | اوكتاح من1 مب

 رثكناحت © ٠ 12 ونياخ 8, اوقئاخ 014 ٠ 19 بئاوملاب ريدي همي. © ٠
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 هنم دتمت قلعم سرج هسأر ىلعأ ىلعو نيبترم ةعمج لك يف هلوح

 ىلإ ةلسلسلا فرط لصتيو عضولا ةمدنهم رصقلا جراخ ىلإ بهذ ةلسلس
 ةلسلسلا فرط ىلإ ءاج هتملظم باتكب مولظملا ءاج اذإف رصقلا لفسأ

 ةمالع كلذو قاطلا نم هدي كلملا ريزو جرخيف سرحللا كرحتيف اهبذتجاف

 ىلع سلجملا ىلإ كانه مولظملا دعصيف انيلإ دعصا هل لرقي هنأ اب مهفي

 دجسيف كلملا يدي نيب فقي ىتح هيلع نيمولظملا دوعصب صتخم جرد

 رظنيو هنم باتكلا ذخأيو مولظملا ىلإ هدي كلملا دميف فقي مث مولظملا
 هبهذم هيضتقي امب هب محلا بحي امب هل محبو هئارزو ىلإ هعفدي مث هيف

 ممو بجاح الو ريزو ةطاسو الو ليوطت الو فيوست ريغ نم هعرشو
 ىلع ةقدصلا ريثك ظفاحم نايد هتعيرشل يقم هنيد يف دهجم هنإف كلذ

 ريسلا فارحنا ةيدئهلا بهذمو هبهذم نيبو دودبلا ةدابع هنيدو ءافعضلا

 هتعنصو هتثكحم هنوتبثيو قلاخلا نوركتي ال مهلك نيصلاو دنهلا لهأو

 نوقرافي ال لاح لك ينو بتكلاب الو لسرلاب نولوقي الو ةيلزألا
 .فاصنإلاو لدعلا

 لكو نيصلاو دنسلاو دئهلا لهأ امأف دوس وأ رمس مهلك لوألا مبلقإلا لهأو

 محتزلا نم ىراحصلا لهأ امأو رمس مهناولأف رحبلا مهام نضتحا نم
 ةيرحبلا ةبوطرلا ةلقلف مهركذ قبس نءذلا نادوسلا رئاسو ةبونلاو ةشبحلاو

 تدوساو مهروعش تلفلفت امئاد مهيلع اهرممو مهل سمشلا قارحإ يلاوتو

 تلقو مهقلخ تهوشتو مهمادقأ دولج تفشقتو مهتارعأ تدتنأو مهئارلأ

 نوبسني ابيلإو نوعقاو ةلاهجلا ةيامن يف مهف مهئاهذأ تدسفو مهفراعم
 لدعلاو ةسايسلا مهكولم بستكي امنإو ليبن وأ ملاع مهنم رصبأ املقو
 نمم ثلاثلا وأ عبارلا ميلقإلا لهأ نم ميلإ نولصي ماوقأ نم ملعتلاب

 .اهسصقو كولملا رابخأو ريسلا أرق

 8م, 0, 1, نب ©

 2 ةسدلبمم كل ٠ 15 دوس وأ ةراثلا 2 © ٠ 16 مهئاولأت] مهن ء | رمس] دوس 0 ٠ 18 مهروعش]

 مهسوؤر © ٠
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 ميلاقألا نم هريغب دجوت ال يتلا تاناويحلا نم لوألا ملقإلا اذه ينو

 رقبلاو بانذألا تاوذ ةدرقلاو فئارزلاو تاندكركلاو ةليفلا ةيقابلا ةتسلا

 دقو قلخلا نم فنص مهو سناسنلاو اهل بانذأ ال يتلا سيماوجلاو

 نيباعثلاو نرقحلي الف رجشلاب نرقلعتي مهنأو اذه لبق مهركذ مدقت

 ريخأو بئاجعلا باتك بحاص اهاكحو هيذادزخ نبا اهركذ يتلا ةيجنارلا

 لابج يف نإ نولوقي قافتاب مهنم لكلاو نيفلؤملا نم ةعاجج اهنع اضيأ

 .هب ترفظ اذإ اهتوفي الو سوماجلاو ليفلا مقتلت نيباعث حتارلا ةريزج

 يف الإ ضرألا ىلع دجوي الو درمزلا ندعم اضيأ ميلقإلا اذهبو
 بيدنرس ةريزجب الإ دجوي ال هعارنأب ترقايلاو امله لبق روكذملا ندعملا

 دجوت ال ةبابلاب ةامسملا دنكره رحنو نميلا رحن يف يلا ةبادلا كلذكو

 نوكت ال ةديغلاب ةامسملا ةبادلا كلذكو هريغ نود رحبلا اذه يف الإ

 ةامسملا ةكمسلا اضيأو اريثك هب دجوت ارغلا ةكمسو رحبلا اذه يف الإ

 ينو هريغ يف ال ميلقإلا اذه نم لينلا اذه يف الإ نوكت ال اروقنقس

 ال هذه لكو دوعلاو روفاكلاو لدنصلاو لفئرقلا بيطلا نم مبلقإلا اذه

 هنيعب ميلقإلا اذه يف الإ نوكي الو ميلاقألا رئاس يف اهنم ءيش دجوي

 تاعاسلا ردقت يف نايواستم لادتعالا لاح يف نايفاكتم هيف رابلاو ليللاو

 نع الإ كلذ نيبتي الف ريسب صققن ضرعلا ةهج نم هرخآ ين ناك نإو
 ,نم هانركذ اميفو يلع قالخ ريبدتو ميكح ةمسق كلذ لك ءانعو ثحم

 دمحلاو ةيانعلاو بلطلا لهأل ةيافكو ةغلب لوألا ميلقإلا اذه نم رابخألا

 وه الإ وج رم الو هاوس دوبعم الو هريغ بر الإ اردتآو الوأ هلل

 8, 0, 1, كر 0

 5 ةيجنارلا 5. م. 6, هيحنرلا هر هّيحفارا © ٠10 ءرغ نود  كلذكو هم. © | دنكره]

 ةكيره مه ٠ 11 ةديعلب نم, هدسلاب ٠ 13 اذه يف يذلا لينا نم (رسبلا م) ءزجلا اذه يف
 هريغ يف نوكت الو ملقإلا ت14 © ٠ 18 رابخألا نموص. 14 © ٠ 19 نم] يف 61 | لوألا

 هرد. 146 | بطلا] ثحلا 6184©
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 لوالا ءرخلا هولتيو هللا دمحلاو لوألا ميلقإلا نم رشاعلا ءزجلا زجب

 . هللا ءاش نإ يناثلا مبلقإلا نم

 2 0, 1, كر

 1 هللا - زجن هدد. © 18, ءزملا ىلع مالكلا هولتي لوألا ملقإلا نم رشاعلا ءزملا ىلع مالكلا ىفقلا
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 يتلا ءازجألا ةرشع يف هيلع ىوتحا امو لوألا ميلقإلا انمسر امل انإ

 ىرقلاو راصمألا نم هل ةبجاولا هتصح هنم ءزج لك يف انركذو اهب هانمسق
 نداعملاو تاناويحلا نم اهم امو ةرومغملاو ةرومعملا نيضرألاو لابجاو

 بجو نايدألاو يزلاو ريسلا نم مل امو مألاو هلولملاو رئازجلاو روحبلاو

 ندملاو عالقلاو دالبلا نم هيف ام يناثلا ميلقإلا اذه يف ركذن نأ انيلع

 اهقرط تافاسمو اهمنأو اهرئازجو راحيلاو رافقلاو يراربلاو راصمألاو

 ءزجلا ركذب نآلا ئدتبنو لوألا ميلقإلا يف كلذ ركذ نم انل قبس امبسح

 .هنوعو هللا لوحي يناثلا ميلقإلا نم لوألا

 برغملا نسم هؤدبم يناثلا ميلقإلا نم لوألا ءزجلا اذه نإ لوقنف

 رئازخللا نم ءرجلا اذه ينو هفلخ ام ملعي الو تاملظلا رحب ثيح ىصقألا

 اهركذ مدقتملا ةنسلا رئازجلا نم امهو سوغل ةريزجو ناهفسم ةريزج

 دالبلا لاوطأ ذخأو ليدعتلاب سويملطب أدب اهنمو تادلاخلا ىمستو

 اهنمو ردنكسإلا يتعأ نينرقلا وذ لصو نيتريزجلا نيته ىلإو اهضورعو

 . ممكدر

 58, 0, 1, ذر 0

 2 لك ين] لكل © .٠ 3 ةرومقلاو] تارومعلاو 6, همي. © ٠ 4 رببلا نم ممل امو] مثريسو

 © | ميئاتأو © ٠ 4 راصنألاو هم. © | اهترطو اهمأو اهتاسمو © ٠037 قبس هيب © |
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 61© ٠ 9 لوتأل » | برغلا ث© .٠ 10 ىمتألا هم. © | ةمللقلا ب | ءزجلا اذه فو

 رئازجلا نم] ءزجلا يف رد يذلا رسبلا اذه يفو ح . 11 ناهنتء مط, نايف ©, ناهفم 1

 ناهس © | سوقا 6, سرفمل 1, شرف 4 ٠ 12 سوميلطب 014, سرئيْلعب © ٠
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 اهطسو يف نأ بئاجعلا باتك بحاص ىكحف ناهفسم ةريزج امأف

 وذ وهو يريمحلا برك وبأ دعسأ هانب رمأ ملص هيلع ارودم البج

 يفرط غلب نم لك مسإلا اذهب ىمسيو هرعش يف عبت هركذ يذلا نينرقل
 ةمالع نوكيل كانه منِصلا كلذ يريمحلا برك وبأ بّصن امإو ضرألا

 الو هكلسي كلسم هفلخ سيل هلأ هفرعيل رحبلا نم ةيحانلا كلت دصق نم

 ءانبلا قيثو مص ةروكلملا سوغل ةريزج يف نأ اضيأو هيلإ جرخي عضوم
 وذ عبت وهو هانب يذلا تام لاقي ةريزجلا هذه ينو هيلإ دوعصلا نكع ال

 ىكحو نولملا جاجزلاو رمرملا نم ينبه لكيه يف كانه هربقو دئارملا
 ارومأ اهبف نأو ةلئاه باود ةريزجلا هله يف نأ بئاجعلا باتك بحاص

 .اهوبق نع لوقعلا منتمتو اهفاصوأ لوطت
 ريثعلا دجوي اهريغو رئازجلا هذه نع رداصلا رحبلا اذه لحاوس يفو

 برغملا لهأ دنع روهشم وهو تهبلا رجح هلحاس يف اضيأ دجويو ديجلا

 نوكحي مهو ةنوتمل دالب يف اهس ال ةديج ةميقب هنم رجحلا عابيو ىصقألا
 ةيانع قوأب هل تيضق ةجاح يف راسو هكسمأ نم نأ رجحلا اذه نع

 اضيأ دجويو مهمعز ىلع ةنسلألا دقع يف مهدنع ديج وهو اهف عفشو
 نوسفانتي ةفلتخم تافصو ىتش ناولأ تاذ ةريثك راجحأ رحبلا اذه لحاس

 تاجالعلا نم عاونأ يف فرصتت اهنأ نوركذيو مهيب امنوثراوتيو اهنامثأ يف
 نم أريتف ةعجوملا يدنلا ىلع قلعت راجحأ كلذ نف ةيصاخلاب ةلعافلا ةيبطلا

 كساملا اهكسمب راجحأو لهستف ةدالولل قلعت راجحأ اهنمو اعرسم اهعجو

 ن4 0 ى

 1 نايفثم م, ناهفلس © ٠ 2 بارك م, بتثرك © ٠03 ملت », ملت" © | هرمش]
 هرقب ه4 م04 بآرك 1, برك © 205 ةفلش 5: ءءارو ععا86 ٠١46 سوقل 6, شرفل ه, سوفا
 © .205 لاقي مس. 6©© ٠.0 8-7 رئارلا وذ 63, رئارب وذ هر دئارسلا وذ © ٠ 8 رمرلا]

 دريزلا ه ٠ و يف نأ] تأن كل 0 10 مندكو 04 ٠ 11 ةييزطلا © | اهريغو هسن6 ٠
 12 تهلا] تببلا © | برملا 6 © ٠13 ةنوثل 1, هتوثل © ٠016 ةريثك هس. © | تاوذ

 مل | تافصو هرم. © .٠ 17 بنوئرارتبو] !امويداوتيو ح ٠ 18 ةيبلعلا] ةبيطلا نت ه | ةلعانلا ةق.

 ٠ © 14[ همحو ند أريِس 18-19 ٠ © ةعجوملا] مجونل 6, مجولا 13, هص. | 0184260
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 راجحألا هذه لثمو هعبتيف لافطألاو ءاسنلا نم ءاش نم ىلع ريشيو هديب

 .نوفورعم هبو نرورهشم اهيلع قرلاب مهو ةريثك مهدنع
 ليلق اهؤامو نادوسلا ةرازقم ضرأ نم ةيقب ءرجلا اذه هنمضت اهفو

 انلق امك ءاملا دوجو ةلّمقل ردانلا ين الإ اهيف كلاس الو اهب ةرامع الو

 ضرألا هذه لوخدل ءاملا هسفن عم دعي نأ الإ اهكولس هنكمي ال اهكلاسو

 .ةيرونق ضرأ نم اهلي ام ضعب عم
 مظملا رحبلاب اهبرغ نم ةلصتم لامشلا ةهج يف اهنم ةيرونف ضرأو

 راجن قيرط ءارحصلا هذه ىلعو رسين ءارحصب اهيقرش ةهج نم لصنتو
 ابب لصتا امو ةلناغ دالب ىلإ ىصقألا لونلاو ةعردو ةساملجسو تمغأ لهأ

 ندم اهب تناكف ةروكذملا ةيرونق ضرأ امأو ربتلا ةراقنإ ضرأ نم

 ءارحصلا ةنوتل لهأو ةواغز لهأ نكل ةروكذم دعاوقو ةروهشم نادوسلل

 ىتح ةيرونق ضرأ ينعأ ضرألا هذه اوبلط ضرألا هذه يتهج نم نوئكاسلا
 دالب لهأو دالبلا ىلع مهلمش اوددبو مهرباد اوعطقو اهلهأ رثكأ اونفأ

 اوسيلو شيوشت مهدقتعم ينو دوب مهنأ نوعدي راجتلا هركذي اهف ةيرونمت
 نم كرنوحمم مه لب مهلع كلم الو مهف كلم الو ءيش ىلع الو ءيشب

 نامزلا نم ميدقلا يف تناكو مهضرأب نيقدحملا ملل نيرواجملا فئاوطلا عيمج

 ىرخألا مساو ىرونق اهادحإ مسا ناترماع ناتنيدم ةيرونق لهأل فلاسلا

 ريثك رشبو ةيرونمقلا نسم مثأ ىلع نابرتحن ناتنيدملا ناته تناكو اريغن

 عقو امو مهملاظم يف نرمكحيو مهرمأ نوربدي خويشو سوؤر م ناكو
 اولقف تاهجلا عيمج نم تاراغلاو نئفلا مهيلع تلاوتو مايألا مهتفأف مهنيب

 5 60, 1, ذي 0
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 ىراحصلا يف اوقرفتو لابجلا يف اومصتعاو اهلع اوًرفو ضرأآلا كلت يف

 لهأ نم قبي مف مهفانكأ يف اورتستو مهرواج نم ةمذ يف اولخدو

 لحاسلا نم ةبرقمبو ىراحصلا كلت يف نرقرفتم لئالق موق الإ ةيرونق

 لاحلا قيضو شيعلا دك نم دك يف مهد توحلاو نابلألا نم مهشبع

 مهمايأ نوعطقيو مهرواج نم ةنداهم عم ضرألا كلت ين نولقتني مهو

 ةسراد راثآلا ةلوهجم قرط روركتو ىلس دلبو ةيرونق دالب نيبو

 روركتو ىلسو ةيرونقق نيبو ةيفخ اهئمالعو رئاغ اهؤام كلاسلا ةليلق كلاسملا

 كلذكو اموي رشع ينثأ نم وحن ىلس ىلإ اريغل نمو اموي رشع ةتس ريسم

 دوزتي ليلق اهؤامو ةلحرم ةرشع اتنثا ةنوتمل دالب نم يزا دلب ىلإ ابنم

 ةيرونق دالب ينو ضرألا كلتب نوزاتحملا نوكلاسلا اهرفتحم رفح نم هتلقل

 رمحأ ةورذلا يلاع عينم لبج وهو طيحملا رحبلاب لصتيو نانام لبج
 داكي ال سمشلا اهيلع تعلط اذإ رصبلا يبشعت ةعال راجحأ هيفو ةبرتلا

 بذعلا ءاملاب عيباني هلفسأ ينو اهترمح قيربو اهعاعشل اهيلإ رظني رظانل

 .ةهج لك ىلإ ةيعوألا يف لمحمو دوزتي

 ناوبنب لبج بونجلا ىلإ ليم عم اهقرش يو اريغن ةنيدم يلب امو
 نم ءيش هيف تبني ال ةبرتلا ضيبأ درجأ ضرألا لابج ىلعأ نم وهو
 لبكلا اذه ولع نمو ضرحلا ىمسملا لوساغلاو حيشلا نم ناك ام الإ تابنلا

 م, 6, 1, هب ©

 2 ممألا نم ممرراج © ٠ 3 هّيروثمت © . 4 دك] ديك © .٠ 7 هباروشمق © | دلب
 هد. 014 © | ىلشت طر ىللس © | مهو[ ىلست ٌىَبَسَو © | روارككتو » ٠08 ةيفش] ةينخ
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 رطملا رطمت باحسلا نأ هنع بئاجعلا باتك بحاص ىكح ءاوهلا يف

 .هسأر بيصت الو هلود

 انمدق يتلا ءارحصلا يهو رسين ءارصص ةروكذملا ضرألا هذه ليو

 دالبلا نم امهريغو ةناغو تسغدوا ىلإ نورفاسملا لحخخدي اهلعو اهركذ

 ليلق ءاملا امو اب رماع الو سنألا ةليلق ءارحصلا هذهو لبق هانلق انك

 ةعبرأ اهنأ انركذ يلا رسين ةباحم اهنمو ةمولعم تاباجم نم هب دوزتيو
 ينو كلذب ةررهشم يهو ابيف رثأ هل دجوي الو اهب ءام ال اموي رشع
 ظالغ دودقلا لاوط ةريثك تايح رسين ءارحصب ةفورعملا ءارحصلا هذه
 حلملاب اهنوخبطيو اهب نومريو اهسوؤر نوعطقيو اهنوديصي نادوسلاو ماسجألا

 ءارحصلا هذهو هنولكأي ماعط بيطأ مهدنع يهو امنولكأيو حيشلاو ءاملاو

 ملجأ نورقوي مهنأ اب ريسلا ةفصو فيرخلا نامز يف نورفاسملا اهكلسي
 وحلا يف اهرون رثكبو سمشلا علطت نأ ىلإ نوشميو ريخألا رحسلا يف
 ميتعتمأ نوسرعيو ملجأ نوديقيو مهلاحأ نوطحيف ضرألا ىلع رحلا دتشيو
 نوميقبو ةلئاقلا مومسو ريجحلا رح نم مهكت الالظ مهسفنأ ىلع نوميخيو
 يف طاطحتالاو ليملا يف سمشلا ذخأت نيحو رصعلا تقو لوأ ىلإ كلذك

 يشملا هب نولصيو مهموي ةيقب نوشميو كانه نم نولحرب برغملا ةهج

 رجفلا لوأ ىلإ مهليل ةيقب نوتيبيو اولصو امنيأ نوسرعيو ةمتعلا تقو ىلإ
 اذه ىلع نادوسلا دالب ىلإ نيلخخادلا راجتلا رفس اذكهو نولحير, مث ريخألا

 82, 0, 1, ذب, ©

 2 هسأر م0. 4. .٠ 3 نسي 8, رسيل خر سين © | يهو] وهو © ٠04 تمفدوأ 8
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 ةلئاقلا يف يشملل ضرعت نم اهرحب لتقت سمشلا نآل هنوقرافي ال بيترتلا
 هذه ىلع ةلقتلا نومزلي ببسلا اذهبو ضرألا ةرارحو ظيقلا ةدش دنع

 .انركذ يلا ةفصلا

 تسغدوا ةنيدم ابفو ةناغ ضرأ لامش نم ةعطق اضيأ ءزجلا اذه يفو

 هبش نيلبج نيب اهتاذ ين يهو ليلق اهؤام ءارمصس ين ةريغص ةنيدم يهو
 اهنمو لامح اهلهألو ةراجت ريبك اهب سيلو ليلق اهرماعو ةفصلا يف ةكم

 .نوشيعتي
 ىلإ تسغدوا نم كلذكو ةلحرم ةرشع اتنثا ةناغ ةنيدم ىلإ اهنمو

 ةمرج ةئيدم ىلإ اضيأ تسغدوا نمو ةلحرم نوثالثو ىدحإ نالقراو ندم
 ةريزج ىلإ اضيأ تسغدوا نم كلذكو ةلحرم نيرشعو سمخ نم وحن
 .دحاو رهش حملا ندعم ليلوا

 ةنيدمب نأ نادوسلا دالب ىلإ راجتلا يلوجتم نم تاقثلا ضعب ربخأو

 نزو يف نوكي ةأك اهب ةلصتملا هايلا عقانم برقب اهضرأب تبني تسغدرا
 هنوخبطي اريثك تسغدوا ىلإ بلحب وهو ديزأو لاطرأ ةتالث اهنم ءّمكلا
 .اوقدص دقو هلثم ضرألا ىلع ام نأ نومعزيو هنولكأيو لامجلا مون عم

 هنم يناثلا ءزجلا هولتيو هلل دمحلاو يناثلا ميلقإلا نم لوألا ءزبجلا رن
 .هللا ءاش نإ

 8 6, آ, خر ©

 1 يشملل] سمشلا © ٠ 4 ءزجلا] رحبلا © | اًضيأ هي. ه | ةنيدم هرج. هل | تشعدوا
 1, تعفغدوا هب تعم دوا © . 6 ريبك] ريثك ه ٠ 7 نوشعني م ٠ 8 تسغد'وا 5, تثغدوا
 1 تنعدوا إب تشم دوأ ب ٠09 تالتراز 10, ثالجراوه | تّاقدوا 8, تثغدوا 14
 تشع د وأ © | انيأ همي. © | ة«"رح 8, همارج 1, هيرع ىلر هلمرج 0 ٠ 10 تشغدوا 514
 تخدوا 0, تشع دوآ © | ةريزج) ةنيدم ل ٠ 11 ليلوا 3, ليلوأ © ٠ 12 تاقثلا راجتلا
 نولوجتملا هل | ىلإ م: يف هدا. + 13 تشغدوا 14, تشعدوأ © | تسغدوا - تبني هل. 14
 | مقاتم برقب] مقانيو © ٠ 4 ءيكلا] ةدحاولا ةأكلا ج | ديزأو هه. © | تشلعداوأ © | ريثك
 هنري م ٠ 15 ضشرألا هجو ىلع ح ٠ 17-16 هللا  زجت هدد. ©, ممم !و. 1, ام ركذ ىفقنا انهو
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 يناثلا ءرزجلا
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 نيضرألا نم هتصح يف نمضت يلاثلا ميلقإلا نم يناثلا ءزجلا اذه نإ
 لصحم اضيأ كلذكو ندملا نم اهيف امب نازف ضرأ ةلمجو رسين ءارحصس ةيقب

 راحص نيضرألا هذه رثكأو نادوسلا ةواغز ضرأ نم دالب ةلمح هيف

 ءاملاو اهيف تابن ال دزج شرح لابجو ةشحو تاهجو ةرماع ريغ ةلصتم

 اهحخابس نم نأمطا ام ين وأ لبج لصأ يف الإ دجوي ال ادج ليلق ام

 كلت لهأو ناكم ىلإ ناكم نم هب دوزتي دوجولا ليلق كانه هنإ ةلمجلابو

 .اطابجو اهداهوو اهتاحاس يف نولوجيو اهتاقزرطو اهفانكأ ين نرلدي نيضرألا
 اهفانكأ ين نولقتني ةلاحر ماوقأ عقي ةروكذملا حصاحصلا هذه ينو

 ماقم الو ناكم يف توبث مل سيلو اهفارطأو اهينادأ يف مهيشاوم نوعريو

 نوجرخمي ال مهنأ ريغ امئاد لاقتنالاو ةلحرلا يف ,هرهد نوعطقي امنإو ضرأب

 نوئئمطي الو مهربغب نوجزتمم الو مهضرأ نوقرافي الو مهدودح نع

 هدهج ردق هسفنل رظنيو ةرذح ذخأب مهم دحأ لك لب مهرواج نم ىلإ
 موقلا ءالوه ءانبأ نوقرسي مهسانجأ نم مهورواجي نيذلا ندملا لهأو

 مهب نوتأيو ليللا يف مهب نورسيو ىراحصلا هذه نورمعي نيذلا ةلاحرلا

 52, 0 1, خر 0

 1 يناثلا ملقإلا نم همم. 1٠ 2 رسل 8, رست هر رسب © ٠ 3 شرأ نم دالب] دالب نم 1 هب
 دالب نع دالب © | ةواغز © ٠ 4 ةلمتم هرج. © | تاهجر] أبمو 6 ٠ 6 هب دوزتي] هنردوزتب هل ٠
 8 مضاحشلا 0184 © | ةلاحر م | نولقتني] نرلقتب 0 ٠ 9 ثريث] تريب مهل, تاث © ٠ 11 نع

 هوو. 4 12 نم لإ] نمل 6 | مهنم هرج. © ٠ 13 ءالوه ءانبأ] ءالوه ءابأ ينعأ مءابأ هع
 ءالوه نعأ مءانبأ 1, ينعأ مهانبأ 4 . 14 كيلاحرلا ؟, نيلاسرلا ه ٠
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 نيلخادلا راجتلا نم مهنوعيبي مث رهدلا نم انيح مهاوفحيو مهدالب ىلإ

 عابيو ىصقألا برغملا ضرأ ىلإ ممنوجرخمو نمثلا نم سخبلاب مهلإ
 نم هب انئج يذلا رمألا اذهو ىصحتال دادعأو منأ ةنس لك يف مهنم

 .اسأي هب نوربال مهيف دوجوم عبط نادوسلا دالب يف موق ءانبأ موق ةقرس
 مهنم دجوت املقو تانبو ءانبأ مهرزغأو احاكتو اداسف سانلا رثكأ مهر

 نولابي ال مثتاهلاك مهتاذ يف مهو ةسمخو دالوأ ةعبرأ اهعبتيو الإ ةأرملا

 رطخم ال كلذ ريغو ةحكت وأ ةمهل نم ناك امب الإ ايندلا رومأ نم ءيشب

 .لاب ىلع هركذ مل

 ةلاحر موق اببو ةماشو ةوغس دعاوقلاو ندملا نم ةواغز دالب يو

 مهتالاح عيمح يف نييواغزلاب اوهبشت دقو ربارب مهنإ لافي ةتاردص نومسي

 مهجناوح نم مل نع اميف نوؤجلي مهلاو مهسانجأ نم اسنج اوراصو

 ةيرقلاب ةبيبش ةريغص ةنيدم يهو ةماش ةواغز نده نمو مهثارشو مهعيبو
 ةنيدم ىلإ اهلهأ رثكأ لقتنا دقو نوليلق تقولا اذه يف اهلهأو ةعماجلا

 مههايمو نابلألا نوبرشي ةماش لهأو ةلحرم ةرشع تس امهنيبو وكوك
 اريثك اهنوديصتي شانحألاو ةددقملاو ةييرطلا موحللا نم مهشيعو قاعز

 برجلاو اهنولكأي ذئئيحو امانذأو اهسوؤر عطقو اهخلس دعب اهنوخبطيو
 هبو نوروهشم هب مهو دوجوم مهف وه لب موقلا ءالؤه قانعأ قرافي ال

 نولكأي مهنأ الولو نادوسلا لئابقو ضرألا عيمح ين نويواغزلا فرعي

 م, نر آ1, لإ

 2 مهنوجرخيو] راجتلا مهجرخي مث 14 ٠ 3 دادعأو] ةدعو 6 ٠ 4 ييفو مدنع هل | هب] اهب
 مل ٠ 6 ةأرملا] ةًأرما 1ه | رثكأو ةعبرأو دالوألا نم ةسخخ © .٠ 3 اهرومأ نم الو اينالا نم
 مل | ةنقل - الإز ةمقلب مهامه الإ © ٠ ه8 ىش] ل18 | ءركذ هه.6© | ءركذ لاب 6149
 و ءآواغتز © | ندما] دالللا 5 © | ةرفس] ةدمس هل | ةرغس ةئيدم © | ةّتءاشو طب, ةّساما ةنيدمو © |

 ةلاجر ى ٠ 10 ةنارالص م, هترادص م, هتارادص © ٠ 11 مهيلإو] مويلاو © | مهل] مدع هى ٠ 12 هراغر
 و, ءاواّغتز © | هماس © ٠ 13 تنولا اذه ٍف] مهتاذ يف ى .٠ 14 رثكوت © | ةماشإ هماس © ٠

 17 موقاا] نييواغزلا 1 | ثوروهشم هب ممو هوت. هك | توررهشم] بودورعم 0 ٠
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 ةغوبدملا دولبجملاب طقف مهتاررع نورتسي ةارع مهو اماذج اوعطقتل شانحألا

 عطقلا نم بورض اهب نورتتسي ينلا دولجلا هذه يف ىو رقبلاو لبإلا نم

 .امنوككحي فيرشتلا نم عاونأو

 بعص ءاقترالا ىلاع وهو اينول لبج ىمسي لبج مهضرأ ىلعأ ين مو
 كله الإ دحأ هبرتب ال فهك هالعأ يو وخر ضيبأ هبارتو برت هنكل

 كلذب هنم ملع ريغ ىلع هناكم ضرتعا نم قتلي ريبك نابعث هيف هنإ لاقيو
 ةعبان هايم لبجلا اذه لصأ ينو فهكلا كلذ نوماحتي ةيحانلا كلت لهأو

 مهو ةواغز لئابق نم ةوغس ىمست ةمأ هيلعو عطقنت مث ديعب ريغ يرحجت
 نوجسني مهو جاتنلا ةنسح حاقللا ةريثك مهدنع لبإلاو ةلاحر نعاوظ مرق

 يف نوفرصتيو اهيلإ نروأبو اهنورمعي يتلا تويبلاو اهرابوأ نم حروسملا

 اهنوعرزي مهو ةليلق مهدنع لوقبلاو اهمرحل نم نوشيعتيو اهنامسأو اهنابلأ

 مهيلإ ةطنخحلا تبلج امبرو ةرذلا ةواغز لهأ هعرزب امرثكأو اهنوعجتنيو

 .اهريغو نالقراو دالب نم

 ةنيدم ةوغس ةليبق عضوم نم لحارم ينامش ىلعو لامشلا ةهج ينو
 اميف نكل ةروهشملا ندملا نم فلس اميف تناكو هتنرين ىمست بارخ

 تفشن ىتح اههايم ىلعو تبرخ ىتح اهلكاسم ىلع بلغت لمرلا نأ ركذي
 يف مهماقمب اونبشت موق اباقب الإ نامزلا اذه يف اهب سيلف اهكاس لقو

 2, 0, 1, للرب 0

 ٠ شانحألا] شالا © | مهتاروع نورتسي] مهتاروع رتس اب الإ نورتتسي ال © | دولجلا نم 1
 2 رقبلاو] زملاو 14 ٠ 4 ميضرأ 8" | لبج هلا. هم. © | اينول ©, ايقول هس“, اينول © | ءاقترالا

 م: ىقترملا ه6[6 ٠ 5 بارت ه | يفو] يف © .٠ 6 هنإ]نإ ت14 | اناث هع | ريبك هه

 م4. ٠ 7 ةيحاتلا] ةههأ 0 | فيلكلا كلذ نوماحتي] (هنوناخيو ه) هنومادتيو ناكملا كلذ نع نوستي

 14 | لوصأ © | هايم هج. © | ةعبان] ةمفاث خ ٠ 8 اهيلعو 14 | ةوفس] هدمس هيب هاو © |
 ةراغز (7) 5, هواعز © ٠ و ةلاحر هل | جاتنلا ةئسح همس. 14 ٠ 18 نرنرمتب مو14 ٠

 12 ابنومجتنيو] اهنولحتنيو هل | هواغز © ٠ 13 نالق'راتو 5, نالحراو هر, القرار < ٠ 4 ةكومسا

 8, هدمس لب هارعس 0 ٠ 15 هيئلارت 5 , ةنيريل ©, هيليي 1, هتلشب مى هلرس © ٠ 17 مياقمب هج. © ٠
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 ةغرغ ىمسي لبج اهامش ةهج يف ةنيدملا هذهبو نطوملل انانح اهبارخ اياقب
 قازرأ يهو ريفاصعلا ردق ىلع المت هيف نأ بئاجعلا باتك بحاص ىكح
 ةليلق تايحلا هذه نأ ىكحمو لبجلا اذه يف نوكت ظالغ لاوط تايحل

 تايحلا هله هب نودسيصيف لبجلا اذه ىلإ نودصقي نادوسلاو ررضلا
 .اذه لبق هركذ انمدق اك امنولكأيو

 ةرشع عبس ربتلا ةراقنو دالب نم قريت ةئيدم ىلإ هتنربن ةنيدم نمو
 .ةلحرم

 ةنيدمو ةمرج ةنيدم دالبلا نم اببو نازف ضرأ ةواغز ضرأ ليد
 برقي ناشتيدملا ناتاهو ىرغصلا ىمرج ةواست نومسي نادوسلاو ةواست

 ةرثكو مظعلا يف اههردقو اهنود وأ ةلحرم وحن امهيبو ضعب نم امهضعب

 ريعشلاو ةرذلا نوعرزيو تاليخن مهدنعو رابآلا نم مههايمو ءاوس رماعلا
 هله برغملا دالبب ىمستو ةقجلا اهنومسي تالآب الكل ءاملاب امبلوقسبو
 هدئافو سيجوج لبج ىمسي لبج يف ةضف ندعم مهدنعو ةراطخلاب ةلآلا
 اذه ىلإ ةواست نمو هدصق نم هجارختساو هلمع نوبلاطلا كرت دقو ليلق
 نم ليبق ىلإ ةواست ةنيدم نمو هدصق نمل لحارم ثالث نم وحن ندعملا

 موق مهو راقزآ نومسيو اموي رشع ينثا نم وحن قرشملا ةهج يف ريربلا
 ةعنمو سأبو ةوقو ةدجن لهأ مهو ةريزغ مهنابلأو ةريثك مهلبإو ةلاحر

 نوعبريو نوفيصي مهو مواح نم ىلع نوليعو مهلاس نم نوما مهنكال

 مب 6, 1, نب ©

 1 انانح] انايع مهل, انايح © | لايثلا 6 | هشارغ 81, هعرغ ©, هعرع مل ٠ 4 كوديصتي
 مل م 6 هتلريت 8 , هئبريل 6, هّتنرّبل 1, ةلربت هل, هيتربن 0 | لربت] قربت تى, قري 1, قرت
 © ٠.08 ةنيدم] دالب ه1 | هم'رج 8, هّمرج © | ةنيدمو] دالبو ه1 ٠ 9 ةوات م«] ءواسن
 م, هواس هل, هواتن © | يرخألا نم امهادحإ برقت 14 ٠ 10 وحن] ثرد 14 | اهنود وأ
 ماض. 14 | ةرثكو] ردقو 1 ٠ 12 اهنوقسيو ق هع ] ءالاب هم. © | ذقحنا م: هقحنا نب هقفأ 1,
 هقلعا هب هفجنأ © | برغملاب ةلآلا هذه ىمستو 14 ٠ 13 سيجاوج 8, سيجرج 014, سيحرج

 © . 14 ةوألت م, هواست ©, هءراشل © ٠ 15 هدصق نأ 8 : نحب عاطل | ةوامل 2, ءاراسش © ٠

 16 راقرأ © ٠ 17 الاجر ه6 ٠
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 ةيراج هايم نويعو عيباني هلفسأ نم هطيحم يفو هنطنط ىمسي لبج لوح

 ىعرت مهلبإو اريثك شيشحلا اهلع تبنيو هايملا اب عمتجت ةريثك معقانمو

 .اهب ماقملا مهتاداع نم ةنكمأ ىلإ هنم نولقتنيو كانه

 نورشع ةماغب ضرأ ىلإ ةراقزآ هلوح ريدتسي يذلا لبحجلا اذه نمو

 ةسراد ءاوملا ةقرحنم هايملا ةليلق سينألا نم ةيلاخ نيضرأ يف ةلحرم

 ةلحرم ةرشع ينامُث سمادغ ةنيدم ىلإ راقزآ ةليبق نمو ىلاعملا ةرثاد كلاسملا

 ناتباجم امبيبو لحارم عست نم وحن ةماش ةنيدم ىلإ اضيأ راقزآ نمو

 ىتح هايملا تفشنف ءاوحلا رح عم امبب حيرلا تطرفأ امبرو ةليلق امههايم

 .ةنبلا دجوت ال

 طخلا ملعب سانلا ملعأ ىصقألا برغملا لهأ هركذي اميف راقزآ لهأو

 ريربلا دالب عيمجم ىردي سيلو مالسلا هيلع يبنلا لايئد ىلإ بسني يذلا

 لجرلا نأ كلذو راقزآ لهأ نم طخلا اذهب ملعأ ةليبق اهلئابق ةرثك ىلع

 هرومأ نم ائيش مدع وأ ةلاض هل تفلت اذإ اريبك وأ ناك اريغص مهنم

 امك هعاتم دجب ىتح ريسيف هتلاض عضوم كلذب معيف اطخ لمرلا ين ال طخ

 ضرألا يف هنفديو هبحاص عاتم مهنم لجرلا قرس امبرو هطخن ين هرصبأ

 ةيبخلا عضوم دصقيو هعاتم دقف يذلا لجرلا طخيف ابيرق وأ اديعب

 اهنم جرختسيف ةيبخلا عضوم ىلإ هملعب دصقيو ايناث اطخ اهئازإب طخمو

 هعاتم ذخأ ىلع ىدعت يذلا لجرلا هطخخ امم ملعيو هل عاض امو هعاتم

 لعافلا نم ئربلا كلذ نم نوملعيف اطخ هل نوطخيف ةليبقلا خايشأ عمجمو

 5, 0, 1 ثب ©

 1 ينسي هه. 14 | هئتطتلم > | يلو] يهو 6 ٠ 2 مئانمو ه ٠ 3 ميتداع ت14 | ماقلل

 مهل ٠ 4 ةراثزا 1, رامرأ © | ةاعن 8, هّمامن © ٠ 5 ةنرحتم © 1<, ةترجه حل | ءارشا هصب ه٠

 6 راقرا © ٠ 7 راقرا (2 1| اضيا هس. © | هبا ©, هّياش © . 8 ا قله © | تقثتن]

 فشنتف مى ٠ 10 طخلا لعب] طخلا ق .٠ 12 ةينت همز 14 هعاتم دمي اهدجي © . 15 رمبأ

 ل ٠ 17 ائازإبإ كلذ ءازإب ه ٠ 18 ذخأ ىلع ىدعت 5: ذخأو هيلع ىدعت 01م, هيلع باغت

 ذخأو ىدعتو © ء رو ءىربلا كلذ نم] كلذب م ه
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 هنأ نيرخلا ضعب ربخأ دقلو روكذم روهشم برغملا لهأ دنع اذهو

 ةيمخ هل تيبخ دقو ةساملجس ةنيدم يف ةليبقلا هذه نم الجر ىأر

 هيلع ديعأو اهجرختساف اهعضوم دصقو اطخ اهل طخف فرعي ال ثيحب

 يف لعف ام لثم ةثلاثلاو ةيناثلا يف اهجرختساف تارم ثالث كلذب لمعلا

 ةرثك ىلع معلا اذه ىلع ممتوق نم بيجع ءيش اذهو ىلوألا ةرملا

 .كلذ ىلع هلل دمحلاو ةيافك كلذ يف هب انئج اميفو مهعبط ظلغو مهلهج
 ثلاشلا ءزجلا هولتيو هلل دمحلاو يناثلا ميلقإلا نم يناثلا ءرجلا زج

 ,هللا ءاش نإ هلم

 2 6, 1, ذب

 ٠ ام لثم 5 : اي هع 4 .٠ © الجر نري. 2 ٠ برغلا © | موو؛ ريخأ : نم ريغ حل 1

 6 كلذ ىلع] اريثك ©, همي. 14 ٠ 7 هلا - جت هج. ©, ءزجلا نمضت ممل ركذ 1) ام ىفقثأ انهو
 (هدحو لل ه) هلل دمحاو يناثلا ملقإلا نم يناثلا 1 ل, اريثك ل دمحاو يناثلا ءزجلا اذه ركذ ىفقنا انهو

 انيلثنتو افرش ممدازو اميلت ملسو هلآو دم ىلع هللا ىلسو كهأ وه اك © ٠



 ثلاغلا ءرجلا

550110 18114 

 نيضرألا نسم يناثلا مبلقإلا نم ثلاثلا ءزجلا اذه نمضت يذلا نإ

 سروحلا نيوجاتلا دالب ضعبو راوك دالب رثكأو ناذو ضرأ ضعب

 .نازف دالب رثكأو

 ىلإ لامشو برغ نيب ةلصتم لخم رئازج اهنإف ناذو ضرأ امأو

 يف كلملا ناكو ةرامع ضرألا رثكأ فلس اميف تناكو رحبلا ةيحان

 اولغوتف نيملسملا نم اوفاخف مالسإلا نيد ءاج نأ ىلإ اثراوتم اًئشان اهلهأ

 يهو دواد ةنيدم الإ نآلا اهب قبي ملو اوقرفتو ءارحصلا دالب يف ابره

 مهرومأو ةردك مهشياعم نادوسلا نم موق اياقب الإ اهب سيل بارخ نآلا

 لوصأ نورفحم اهلهأ رثكأو ةليلق مهلبإو ةنطنط لبج عفش يف مهر ةدكن

 لامرلا تابن نم مهدنع وهو لسيجنلا وهو سطسرغأ ىمسي تابن

 هنم نولكأيو هب نوتوقتي ازبخ هنوزيخو رجحلاب هنوقديو هنوففجيف

 رثكأو لبإلا نابلأ نوبرشيو ةددقم ةيلامجلا موحللا مهرايخخو مهتلج لكأيو

 .ليلق مهدنع بطحلاو كوشلا ضعبو لامجلا رعب يف اهنودقي مهناربن

 نب هللا دبع اهانب ةليوز ةنيدم ةنيدملا هذه نم لامشلا ةهج يلو

 2, 0, 1, فر 0

 ٠ © تادو هب تاو © | راوك ه6 | نيوّجالا 81, نه رحاتلا ه, نسوحادلا 2

 ٠ © ضرألا] نيضرألا ى | اهلهأ يف] اهين ه + 6 نيدلملا نم اوفاطن نه. 5 ٠  14لصتم 4
  2 3م. ه2 1 .٠ 0

 يطسرفا >, نلطسزعا 1, نيلطسرغ مب 10 ٠  1نآلا همت.آ14 | داواد 5 . 9 مقس 7

 | © ميلح © | محللا ه | لامحا 12 ٠ © ةراجملاب 11 ٠ © سطسرغا © | ليجالا] رحنلا

 ةددقملا هك .٠ 14 كيوز 2 ٠
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 يهو ةئام ثالثو تس ةئس يف همع ونبو وه اباكسو يروحلا باطخ

 يتأنسو ةرماع نآلا يهو اهمسا رهتشا هبو لجرلا اذه ىلإ ةبوسنم
 .هللا نوعب ثلاثلا ميلتإلا نم اهعضرم يف اهركذب

 حراسم ضرألا هذه بونج يفو ديج ديدح ندعم ةنطنط لبج يو

 نوعجتنم ضرألا هذه يف نولاحر ربربلا نم موق مهو راقزال عبارمو
 .مهرابخأ نم اعمل انركذ دقو مهلبإب

 مدمدلاو وكوك ضرأ نم ةيقب ءرزبلا اذه بونج يف ءاج اممو

 تايح هب نإ لاقيو وخر ضيبأ هبارتو ايلول لبج نم ةيقب كانهو
 تايح هب نإ اضيأ لاقيو نانرق اهم ةيح لك سأر يف لوطلا راصق
 .نيسأر تاوذ

 هنإ لاق ضعبف وكوك رب يف نادوسلا نم ريثك موق فلتخا دقو
 زوج مث وكوكي رمي ىتح بونجلا ةهج يف رميو اينول لابج نم جرحي
 نإو وكوك رهن دمم ربت وه امتإ اولاق ضعبو ءارحصلا يف رميو اجب
 اومعزو لينلاب هسأر لصتي لبج لفسأ نم جرخمي ةحصلا ىلع وكوك رج
 رهظي ثيح رخأآلا هفرط نم جرخيو لبحجلا كلذ تحت صوغي لينلا نأ

 يف صوغيف ءارحصلا يف ابرغم رمي مث وكوكب لصتي ىتح رميو هجورخ
 .لامرلا

 صضرأ يهو راوك رثكأ قرشملا ةهج نم ضرألا هذبب لصتيو
 يراوكلا بشلاب فورعملا بشلا جرخي اهلمو ةدوصقم اهدالبو ةررهشم

 8, 0, 1, ذب ©

 ٠  84ممو# هللا: ةئاسبس 03 ٠ © ونيو] نباو © 2 اهركذب ٍتأسو] اهركذنسو 1

 4 مهو: ضرألا :انمدق م ل ٠ 8 راتزال 8, راقثزال 1, مرواجأل © | نولاجر خل | مم ضرألا ؛
 انمدت م ©1846 . 5 ءزجلا اذه] ضرألا هذه 14 | رك "وك >1, رك 'وثك © | ممادلاو 2,
 مديدلاو 3, مدمتلاو 1, مادمالاو © ٠ 8 اينول م, اول © ٠ و اهنم هس. © | اضيأ هن.

 14 | هب] اع ق ٠ 11 ريثك هرج. © | تادوسلا نم هدم. 0146 | اهب زوجي ب شعبف 7#" ٠
 12 لبج © | زوخي مث زوحيف جمالا ٠ 13 ضعمبو -ابع هنن. © | امإ] اذه نإ ن, اذه نإ

 رهنلا 14 | مدو6 وه: ريغ 18 | يف دمي 4 ٠ 16 سوفيف] شيعيف 8 + 19 يشلاب هرمي 6 ٠
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 ةهج نم ينأي داو نطب اهيوحي راوك دالبو بيطلا يف ءيش هلدعي الو

 دجو هيلع رفح اذإ ءاملا نأ الإ هب ءام ال لامشلا ىلإ ارام بونجلا

 ةبصقلا ىمست ةريغص ةنيدم دالبلا نم يداولا اذه ىلعو اريثك انيعم هب

 نم عاونأو لخن اهناوج عيمج نم اهب طيحي ءانبلا ةنسح ةنيدم يهو
 ةذختملا ريدانقلاو رزألاو طوفلا نوسبلي نورضحتم اهلهأو يربللا رجشلا

 مهبرشو ريثك دالبلا رئاس ىلإ مهرفسو ملوجنو ريسايم اهلهأو فرصلا نم
 .ولحت ريثك ءام اهف رابآ نم

 ناموي بونجلا ةهج يف اهيلت ىرخأ ةنيدم ىلإ ةنيدملا هذه نمو

 ملو ريسايم اهلهأ نكل ةريبكلا ةنيدملاب تسيلو ىسيع مأ رصق اهمساو

 ملاومأ سأر وهو بشلا مهتعاضب ربكأو ابرغو اقرش اهب نورفاسي لبإ
 .نوبرشي اهئمو ةولح ءام رابآو تاليخم ةنيدملا هذه لوحو

 ةنيدم يهو يداولا نطب يف اليم نوعبرأ سالكلا ةنيدم ىلإ اهنمو
 صلاخلا بشلا نداعم مهدنعو ةراجت اهرثكأو ارطق راوك دالب ربكأ نم

 ةدوجلا يف لضافتي هنكل اريثك اهلبجأ يف دجويو بيطلا يف يهانتملا

 دالب قرشملا ةهج يف اوبتي ىتح نولوجتي ةنيدملا هله لهأو بيطلاو

 ضرأ رئاسو نالقراو دالب نولصيف برغملا ةهج يف نوفرصتيو رصم
 ىلع نوطبريو فرصلا نم تاردنقملا نوسبلي اهلهأو ىصقألا برغملا

 ةداع يهو مهو فأ نورتسيو اهلضاوفب نومشاتيو فوصلا يزارك مهسوؤر

 اهنم اولوحتت الو اهنع اولقتني مل ءابألا نع ءانبآلا اهثراوت مهدئاوع نم

 ةبصع هلو دلبلا لهأ نم رئاث لجر تقولا اذه يف ةنيدملا هله ينو

 ن2 ىف

 2 هب] اب 6 ٠ 3 دالبللا نم هج. © ٠ 4 ةنح] ةئيصح هل ٠85 نوسليو 1446© | ريوادقلاو

 1, يدادقلاو هل + 6 اريثك م6 . 10 ريكأو] رثكأو ه .٠ 11 راح اهنا ح ٠ 12 سالعكتا

 1, سالكنا © | رئاس نم ربكأأ ةئيدم 14 ٠013 ندعم ك ٠ 14 بياتلاو دحريو ويصب © ٠

 15 نولوحتب 6 | قرشلا 0 | برغملا ةهح يف نوفرمنيو رمم دالب همس. 14 ٠ 6 ثالحراو

 م, تالثراو 0 ٠ 18 الماونب هل | ةداع هوي, © ٠ 19 نع] نم ه ٠ 20 ةباصع و.
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 هماكتأو ةنسح ةريسو روهشم مرك هلو هنودضعي مهو مهب موش ةبارقو
 .ملسم وهو ةيعرش

 رزباو نيموي ةفاسم رزبا ىمست ةريغص ةئيدم ىلإ سالكلا ةئيده نمو

 ةنيدملا هذه نم برقلابو ةبذع اههايمو ليخت اطوحو بارت لت ىلع هذه
 هذه لهأ سابلو ةواخرلا ريثك فرجتي هنكل ةدوجلا قئاف بش ندعم

 .بشلاب نورجني مهو فوصلا رزآمو طوفلا ةنيدملا
 ةليلق اههايمو ةريغص ةنيدم اضيأ يهو موي ةلملت ةئيدم ىلإ رزبا نمو

 نآل دئافلا ليلق بش ندعم اببو ليلج بيط اهرمتو ليلق اضيأ اهلخنو

 راجتلا نم عاببو هريغب طلخم امنإو ةريثك بارت قورع هطلاخم هندعم

 ملقإلا نم فلس اميف اهانركذ دق ةلملت ةئيدمو راوك ندم نم يهو
 .لوألا

 وهو ةدوجلا ةياهن يف غلاب راوك دالب يف نوكي يذلا بشلا اذهو
 ىصحن ال امب دالبلا رئاس ىلإ ةنس لك ين هنم زهجنيو دوجولا ريثك
 ةيحاتلا كلت لهأو صقمتن ريبك صقنت ال هنداعمو انزو مواقي الو ةرثك

 عم هلم ذخؤي ام رادقع نيح لك ين ديزيو انابن تبني هنأ نوركلي
 زهجتيو هنم جرخم ام ةرثكل اهلك ضرألا اونفأل كلذ الولو تاعاسلا

 .ضرألا عيمج ىلإ هب

 اهوط رعقلا ةقيمع ةريبك ةريحب برغملا ةهج يفو رزبا نم ةبرقم ىعو
 هل يروبلاب هيبش ريثك ريبك توح اهيفو لايمأ ةثالث اهضرعو اليم رذع انثا

 مب 0, 1, خب ©

 1هلوز ل © . 3 سالركلا م, سالكنا 0, سالكتا © | ربا ه, زربا © © زرشا 8,
 نيا مسع . 4 هذه هروب 80 © | اههايمو] رابآ اريو ه ٠ 5 فرحتي © ٠ 6 نورجتي] ثوربحتب
 مل .ء 7 زرنا ج | ةتملب م, ةلللبت 1 ٠ ه اضيأ اهرثو © ٠ و ةريثك هصء 14 ٠ 10 ةلْكلت 8,
 هّململت © . 13 ريثك] ريبك مل | هنم] هب © 16-٠015 ةرثكل ب ذخؤي ام هب هل | مم هنت 0,

 نم © .٠ 18 رزربا م: زربا61© | يلوز يف حك ٠ 19 هل خذ هل, تل
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 ريثك ةريحبلا هذه نم هنم جرختسيو ىققبلا هنومسي لكأملا بذع محش

 .دوجوم صيخخر اب وهو راوك دالب ميمج ىلإ لمحمو حلمبو

 مهانركذ نبذلا نادوسلا مهو نيوجاتل ضرأ نم ءردلا اذه زاح ام امأو

 مهنإف ايش نودقنعي ال سرجم مهنإ انلقو لوألا مبلقإلا يف اذه لبق

 مهو ةريثك عارم مهدالب يو ةريثك لبإ مهلو ريزغ عمحو ريثك رشب

 ليحتيو مهلع ريغيو مهوزغي مهر واج نم لكو ناكم يف نوميقي ال ةلاحر

 مدقت دتو ةيصسو ةوجات اهو ناتنيدم الإ ندم ملا سيلو مهذخأ ىلع

 رهو روقم لبج ضرألا هذه لامشب طيحيو لوالا مبلقإلا يف امههركذ
 نيعلا عاجوأ نم معفنت ةئيل ةيبارت قورع هيفو ضايبلا ىلإ ربغأ لبج
 دالب نم ةريبلط ةنيدم رفقب يذلا راغلا جهر عفني ام لثم ةدمرلا

 كانه دجوي رابغ وهو ابف ام لكأيو نيعلا برج نم مفانلا سلدنألا
 سلدنألا دالب عيجج يف ةعفنلا روهشم وه رابغلا اذهو وه ام رضمخأ هنول

 .ةبرجتلاب فورعم
 يهو ةجراخلا تاحاولا ضرأ اهب لصتتن ضرألا هذه نإ اضيأو

 اهركلب يئانس دهعلا ةبيرق ةثدحم هذه ةيرتلسو ةيرتلس ضرأب فرعت نآلا
 اميف تناك دقو بارخ نآلا ىه ةئيدم اهلونج يلب امم ايفو اذه دعب

 مدهت دقو ورثت ةليدملا هله ىمستو سانلاب ةلهآ قلخلاب ةرماع فلس

 الإ اهنم قبب ملف اهمللعم تركنتو اهناويح درشتو اههايم تراغو اهؤانب

 م, 6, آ, هب ©

 1 لوكألا © | ققبلا] نيبلا ه, ققّبلا (7) ©86 ٠ 2 ملميو 8 : هزت هما4. | دوجوم هن.

 © ٠ 3 ءزجلا اذه زاح] ضرألا هذه (ه رواج) رواج 14, هزحلا راج © | ضرأ] دالب © | نيرجاتلا
 64, نيرجادلا © ٠ 4 اذه هر. 6خ6 ٠5 ةريثك هلك هب © ٠ 6 ةلاحر جى ثولاجر ه٠

 7 نيتنيدم 0140 | هرجات 0, ةوحات 1, ةوحلن (9 هب هارجات © | ةّيليسو 8, هتمسو ©

 هنمس 0 ٠ 8 روتم 614: ثوقم 8, رورقم © ٠ 10 ةدمرملا 4 | رفقب 21: برقب ©, رسب

 هب نفق © | ةئيدم هسا | ءاسلط © ا مفانلا هه. 14, ميانلا 0 | لكاتو هل |

 ره 001.8 ٠ 12 ره ام] رهام 8ع نمعإو ٠ 15 هيرتلش ©, ةيرتنسأ 1, هيرتس مهل هيرتنس © |

 هيرتتشو 0, ةناركلس ةيدمو © ٠ 6 يلب اميفو © - 07 وثرثت ط: ورثت 0, وثرنت 1, روش هب

 روذت © | مدبت] مدقت 000
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 دنع برعلا اهتغلب امبرو ةلحام لخن اياقب ايبو سماط رئاو سراد للط

 لبج لامشلا عم ةنيدملا هذه ٍقرشبو ضرألا هذه فانكأ ِق اهفرصت

 ينو هراجحأ عاطقنال هيلإ دوعصلا عنتمم هنكل ولعلا ريثكب سيل رعو
 ليلق هنكل بذع اهؤام اليم نيرشع نم وح اهرود ةريبك ريح هلفسأ

 هذه دو معطلا كلهس كوشلا ريثك توح ابمو تاب اهطسو قو قمعلا

 ةريحبلا هذه ىللعو أبف عقتو ونجل ةهج نم امتأت ءام نيع ةريحبلا

 مهب ررضلا ارعقوأف اهيلع برعلا مهمحاز امبرو راوك لهأ ةلاحر لزنب

 اهلهأب ةرماع ةنيدم ىهو ةدنرم ةنيدم اذه انتقو يف ضرألا هذبمو

 مهيدل تاريخلا مدعو مهعئانص راصتخاو مهتاعاضب ةلقل ليلق اهيلإ لخادلاو

 .مهنعاوظو مهتلاحر نم رداصلاو دراولل نكسمو أجلم اهنكل

 نوح اهم هله ةلازو ةلاز ةنيده أهم لصتي ضرألا هله لامشبو

 نيب مايأ ةعست ترس دلبو ةنيدملا هذه نيبو هسفنب رئاث لجر هيف مينم

 ةينامث نادو ضرأ ىلإ اضيأ ةلاز نمو رحبلا ةيحان ىلإ لامثو برغ

 برغلا عم بونجلا ىلإ ةفرحتم مايأ ةرشع ةليوز ىلإ ةلاز نمو مايأ
 .هديبأتو هللا دمحم ىصقتسم هيلإ جاتحي ام ءزجلا اذه يف انركذ دقو

 عيارلا ءزجلا هولتيو هللا دمحلاو يناثلا ميلقإلا نم ثلاثلا ءزجلا رجن
 ,هللا ءاش نإ هنم

 م, ب 1, خب

 1 سراد] سراود © | اهمو] اهو © ] ةلحام] ةلحاس © | اهنلب 6 ٠ 2 لامشلا مم 02.0
 3 عالعقناب ل ٠ 5 قمغلا © | كهس هده. حل | منطلا هدي. 6184© | دميو هرص © ٠ 6 تيع] ريغ
 م | هذه سأر ىلعو كل ٠ 7 لذأب هد. 1 | ةاجر ه | لهأ هد. كت | مع ررغلا] مررف
 رك ٠ 8 ددنرم مما طعمم 168. 1 هدمل نم 09-6 مهتعاضشب ةهضهاإ مهيدل] مدنع ل . 0 مهتلاجر

 مي © ٠ 11 ضرألا] ةنيدملا © | لصتت 6146© | ارم 5 : هرب ماع | هلاز © | ةلازو] هلاز ةنيدمو
 مل © ٠ 12 دلبو :  ةيدمو هوا, | ترس 816 ٠ 13 هلاز © | تادو م, تادك 1, تادو ك0

 14 ةّلاز 5, هلاز © | ةيوز 5, بوز 1, كلوز © | ةفرحنم 610, ةفرحنم خ | برغملا 4 ٠
 15 هديياتو هللا دمحب 01: رص, ت6ا6. ٠0 36 هللأ - لجن هرج. ©, هئيضت ام ركذ ىفقنا انهو
 (هدحو تنم. 1) هدحو هني داو يناثلا يلقإلا نم كلاثلا ءزجلا 1 هب دكلاثلا ءزلا ىلع مالكلا ىهتنا انهو

 اميظعتو افرم مدازو اميلت سو هلآو دمع ىلع هتاولصو هلهأ وه اي هني دمحاو يناثلا ملقإلا نم © ٠
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 عبارلا ءرجلا

 ة58ععكآ0 0/214

 تاحاولا ضرأ نم ةيقب نمضت يناثلا ميلقإلا نم عبارلا ءزجلا اذه نإ

 رافجلا دالب رثكأو نيوجاتلا ضرأ نم اهبونج يف اهب لصتا امب ةجراخلا
 ايهاذو اذه لبق اهركذب انضرع يتلا ةيرتتس صضرأ يف اعجار نيرحبلاو
 يررربلا تولاج لبج ىمسملا لبجلا عم الزان لاله ينب نكاسم يف

 لإ هلي نم ةلمجحو وه ألو هب هركسع مزه تولاج نأل هب يمس امنإو
 نم ةلمح لبجلا اذه نم قرشلا ينو نآلا ىلإ كلذب يمسف لبجلا اذه
 ركذنسو ةبونلا دالب ىلعأ نم ابهبلإ لزانلا لينلا ةفض ىلع رصم دالب
 امس قيلي ام ركذ عم ارطق ارطقو ادلب ادلب اهل انفصو دنع دالبلا هذه
 ةلصتملا تارامعلا نم لينلا فلخخ امو هللا نوعب اهب ةنئاكلا رابحألا نم

 يلب لزانم يلت يتلا ضايبو ةنورشو تيرهأ يحاون ىلإ رصم ضرأ نم
 يلي ام اضيأو يتالعلاب هلاصتا عم ديعصلا ىصقأ ىلإ ةرافصو ةنيهجو
 .طبقلاو موجنلاو مهتلا لزانم نم ءزجلا لفسأ

 نب وجاتلا ضرأ ةيقب ثيح برغملا ةيحان نم ءزيللا اذه ىلعأ نإ لرقنف
 سيلف ةدوجووم ردغلاو ةريثك اهم هايملا تناك نإو ةلصتم راحص ءالخ هلك

 سيلو ناكم ىلإ ناكم نم حايرلا اهلقنت ةلئاس الامر اهب نآل نكاس اهب

 ملا ن, 1, ذب, ©

 1 (هندضت امم هم, ©) هئمضت امم هءزللا اذه يف نإ 146 .٠ 2 فييرحاتلا 6, نيرجاتلا

 4, نرجاللا ج ٠ 3 هيرتتش ىق ه ٠ 5 مزه] مدت © ٠ 6 قرثلا : قرشملا هع. ٠ 12 موجنلاو

 8م: موحلاو 06“ موخملو 1 موحالو 5 موحملاو © .٠ 13 ةيحان 2 : ةهح عا. .
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 كلذكو اهب حايرلا يرج ةرثكو اهيلع لامرلا ءادتعال رقتسم ابب دحأل

 نم اهيف ام ريغيو اهيلع ودعيف تاحاولا ضرأ ىلعأب لمرلا اذه لصتي
 .رحبلا ىلإ ةساملعس ضرأ ىلإ برغلاب لامرلا هذه لصتتو راثآلا

 اه رماع ال عقلب اهب سينأ ال ءارحص نآلا ةجراخلا تاحاولا دالبو

 تارامعلاو رامثلا ةلصتم ةرومعم مدقلا ىلع تناكو ةدوجوم امم ءايملاو

 قرط يف ةناغ ةنيدم ىلإ اهنمو اهلع لوخدلا نامزلا نم قبس اهف ناكو

 مانغأ ةجراخلا حاولابو تسردو تعطقنا اهلكل ةفورعم لهانمو ةكرلسم

 ةبونلا دحو تاحاولا نيبو قبس اميف هركذ انمدق امك ةشحوتم زقبو

 لبج ةجراخلا تاحاولا ضرأ ينو ةرماع ريغ زوافم يف مايأ ةئثالث ريسم
 هضرع واستم ةمقلا يلاع ةورذلا يماس لبج وهو اهب ضرتعملا ىناسلع

 ضرأ ىلإ لمحمو دروزاللا رجح هنم جرختسي ندعم هيفو قوفو لفسأ

 نوكي الو نابعثلا نوكي تاحاولا صضرأ ينو فرصيو اهب عئصيف رصم

 يحاونلا كلت لهأ هيكحي ام ىلع نابعثلاو نيضرألا نم اهريغ يف ةببلا

 لع ناويح وهو نانالإو شبكلاو لجعلا مقتلي ريبكلا لتلاك .ىرب

 هتكرحو نانسأو باينأو ناتزراب نانذأ هلو هنطب ىلع باسني ةيحلا ةروص

 همقتلا ةءاسمب هضرتعا وأ هدصق نف ساهدلاو فرهكلا ىلإ يوأيو ةئيطب

 روهشم اذهو تومبو الإ ضرألا هذه نع جرخم الو هيلع ىفمأو

 .ريخللا عئاش ركذلا

 نيرضحتم ابرعو ريربلا نم اموق اهل نإف ةلخادلا تاحاولا امأآو

 اريثك قوفي اهب فورعملا جلينلاو اريثك جلينلا هايلا ثيح كانه نوعرز

 م, 6, 1, هب ©

 4 ةجراخلا] ةلخادلا مب© .٠ 6 قيس] فلس © | نمزلا نم تب هب 146 ٠ 7 حاولابو

 ةحراخلا 06 ةلخادلا ساولاو اذن ةحراخلا تاحاولاو 1 م08." راقبأو ن1ل . © ةحراخلا]

 ةلخادلا م« .٠ 10 باسلع 1, قالغ م . 16 ساعدلاو هج. © ٠ 19 ةلادلا] ةجراطلا 8»« ج ,

 20 (123,) فورم. جلينلاو] يذلا جلينلا نم !ريثك قوفيو ةدوملاو بيطلاب فورعم يحاوللا جلينلاو
 اهريغب 1م ٠
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 اهب وهو يحاوللا جلينلا بسني ابهلإو ةدوحلاو بيطلا يف جلينلا نم
 ناوسأ ضرأ ىلعأ نم اب لصتا ام عم ضرألا هذبب جتنتو فورعم
 لمحت ال ضايب يف داوسب ةعملم شابكلا رادقم يف ريداقملا راغص ريمح
 ديعص لعأبو ةلاحم ال تكله اهضرأ نع تجرخأ اذإو اهيلع بوكرلا

 يشملا ةعرسو ربسلا نم ةياغ يف اهنكل محللا ةريثكب تسيل ريمح رصم
 ينرتتست ةريثك تايح رافجلا ضرأ نم ابب لصتا امو تاحاولا لامربو
 ىتح اهسفنأب تمرو لمرلا نم تراث لامجلا اهب ترم اذإف لمرلا
 نإ اضيأو لاحلا ين توميف هتقفاو نم كانه شبنتف لماحلا يف عقت
 فلس اميف تناكو ةرفق ةيلاغ ضرأ يهو تاحاولا لفسأب رافجلا ضرأ
 ناكو تاريخلاب ةروهشم تاكربلا ةريثك تارامعلا ةلصتم نامزلا نم
 نآلا امأو ركسلا بصقو جلبنلاو رفصعلاو نارفعزلا اهلهأ ةعارز رثكأ

 امههو نيرحبلا ةيناثلاو رافحلا اههادحإ مسا نيترومعم نيتنئيدم اهب نإف

 امهؤامو يحاونلا لك نم امبب لخنلا تقدحأ دق نينصحلاك ناتيرق

 ةثالث حاولا ىلإ رافحلا نمو ناموي رافحجلا ىلإ نيرحبلا نمو بذع ريزغ
 ةريثك ىرق اذه انتقو يف نآلا ةروكلملا هله حاولاو اهيف ءام ال مايأ

 ةفض يف يهو ركسلا بصقو جلينلا نوعرزي طالخأ سان اهيفو راغص
 .نادوسلا ضرأب ةلصتملا ىراحصلاو رصم صضرأ نيب رزجاحلا ريبكلا لبجلا

 ةريغص ةيرتلس ةنيدمو لحارم عبرأ ةيرتنس ةنيدم ىلإ نيرحبلا نمو

 ىلع يهو ةرضحتملا برعلا نم طالخأو ربربلا نم موقو ربنم اهبو
 كانهو لحارم عسن لامشلا ةهج يف يماشلا رحبلا ىلإ اهنمو ءارحصلا لوأ

 لخت اهبو ةليلق نويعو رابآ نم ةيرتنس لهأ برشو ةيلحاسلا ةكل نوكت

 5م, 6, 1, هر ©

 و رفث 14 | تناك دقر 14 ٠ 15 اذه انتنو يف ةروكذملا هذه نآلا حاولاو 18 ٠
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 ديج ديدح- ندعم لبحلا اذه يو مايأ ةعبرأ ىرملق لبج ىلإ اهنمو ريثك

 نادوسلا دالب رئاسو راوك ضرأ ىلإ لوخدلا دارأ نم ريسي ةيرتلس نمو

 لبج ةيحانلا هذه ينو مايأ ةرشع ابرغم ةلجوأ ىلإ ةيرتلس نم كلذكو
 .هنم اسحمن ةيردنكسإلا يتلسم نإ لاقيو رمحألا مير

 ةميدق ةنيدم يهف هيبرغبو لينلا ةفض ىلع يتلا سيقلا ةنيدم امأو

 تاريخلاو رومتلا عاونأو ريثكلا ركسلا بصق اهيف تاهجلا ةليمج ءانبلا ةنسح

 .اليمم رشع ةينامث ضوخم لامشلا ةهج يف طورهد نيبو اهنيبو ةريثكلا
 يهو موي فصن رادقم بيصخلا نبا ةينم ىلإ سبيقلا ةنيدم نمو

 ةريثك بانعأو بصقو تارامعلا ةلصتم ضارأو تانج اههوح ةرماع ةيرق

 .لينلا نم ةيقرشلا ةفضلا يف يهو ناسح نابمو تاهزئتمو

 وأ موي فصن ةفاسم قومشألا ةئيدم ىلإ بيصخلا نبا ةينم نمو

 ليخنو نيتاسو تانج اهب ةرماع ةنسح ةريغص ةنئيدم يهو اليلق رثكأ

 بايث اب لمعيو ةغباسلا معنلاو هكاوفلاو بوبحلا نم بورضو عورزو
 .ةريثك ةفورعم

 تارامعلاو ردقلا ةريغص ةنيدم يهو ريصوب لينلا لامش نم اهمامأو

 ةليدملا هذه نم اوناك نوعرف ةرحس رثكأ نأ ىكحم اميفو ةلصتم اهم

 .رحسلا بالط نم ةيقب نالا اهمو

 ةميدق ةنئيدم يهو مايأ ةتس لينلا يثرشب انصنأ ىلإ ريصوب نمو
 هكاوفلاو بصخلا ةريزغ رامثلا ةريثك تاهزئتملاو نيتاسبلا ةنسح ءانبلا

 دعوملا موي يف نوعرف مهبلج اهنمو ةرحسلا ةئيدمب ةروهشملا ةنيدملا يهو
 .مالسلا هيلع يبنلا ىسوم ءاقل

 م 0, 1, خب ©

 1 ىرعلت 1, لوملم | ديح] ديدح 0, نر. 10 ٠0 4 ميرب] ميرم 0 هل, مرم 0, ميدب

 22ه 0نعزو ٠ 1 قوسألا مهلإ ثينومشالا © ٠ 4 ةريثكا 8 : هزه 06 . 16 رثكأ هه.خ٠

 ٠  0ةليدم ن1. 18
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 اهنمو لقأو رثكأو ناليم لينلا نيبو اهليب نوكي راغص دالب كانهو
 اهلباقي امم اهئمو رامثلاو بصخملا ةريثك ةعماج ةرماع ةيرق يهو ةيشاجنلا

 نيناسو عرضو عورزو لخت اهل ةواسنم ىمسي دلب لينلا نم ينرغلا يف
 .تانجو

 ةروهشم ةئيدم يهو قومشألا ةئيدم نم لفسأ يهر احط ةئيدم اهنمو

 لاقيو الإ بوسنم فوص ةيسكأو فوص روتس اهزرط ينو اب لمعي
 اهنإ لاقيو انصنأ ةودعب رضي الو ىنومشألا ةودع يف رضي حاسمتلا نإ
 ,ةمسلطم

 هب ةغارملا ىمسي ريغص دلب ىلإ اهركذ مدقتملا انصنأ ةنيدم نمو
 لايمأ ةسمخ نم وحن امهنيبو نيتاس لمحو تاعارزو ركس بصقو لخن
 .لينلا يرغب ةغارملاو

 ةريثك لينلا يرغب يهو لايمأ ةسمخ نم وحن تنمزت ةئيدم ىلإ اهنمو
 ئ ْ .تارامعلا ةلصتم تانحلاو نيئاسبلا

 قاوسأ اهب ةريبك ةيرق يهو موي نم وحن لوص ةيرق ىلإ اهنمو
 جياخلا مف ىلع ةبرقلا هذهو ةمح عفانمو رامثو ليخمو سانلا نم تاعامججو
 تاحاولا ضرأ يقرشب لصتي يذلا جيلخلا وهو ىبملا جيلخم ىمسملا
 ترفتحا جيلخلا اذه نمو كانه نيضرألا نم ريثك يتس يف فرصيو
 .هتوقو هللا لوحي هعضوم يف كلذ ركذب يتأئسو مويفلا ناجلخ

 دعبتو لينلا يرش يف ميحأ ةنيدمو موي ميحأ ىلإ لوص ةئيدم نمو

 5م 6, 1, خ, ©

 1 لتأو هه. ٠ 2 ةيساجنلا 8 6 1 خ, ةيساحتلا © | تانجو اهنمو همي. © .٠ 5 اغط

 م14 266 0وهزع | نم هر. 81 ٠0012 تنمازت 8, تلمزت 1, كلمرب 0 4, تنمرت © ٠
 15 ليخنو] ليخلاو 61, ليخنلاو © ٠ 6 شضرأ] دالب مه ه 19 ةئيدم .: ةيرق تعاكا
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 امهبو ةرامعلا ةرثك يف ناتبراقتم ناتنيدم انيلبلاو ميمحأو نيليم وحن هنع

 نم ربكألا سمره هانب تيب وهو ابرب ىمسملا ءانبلا ميمحأ ةنيدمبو
 ريغ اهيف نم كلبب ضرألا نأ هملع يف ىأر هنأ كلذو نافوطلا لبق

 وأ راثلاب نوكيأ مهألا كاله يف ببسلا ام كلذ نم ققحتي مل هنأ

 اببلع رانلا دقوي نأ ريغ نم نيطلا نم توبب هل ىنبت نأ رمأف ءاملاب

 لعفف مولعلاو روصلا نم بحأ ام ايف هل شقني نأ رمأ تفج املف

 رانلا ىلع تويبلا هذه تربص اران ملاعلل كلهملا ناك نإ لاقو كلذ

 هؤرقي اتباث ايقاب مولعلا بورضب شوقنلا نم اهيف ام ناكو اهب تنسحو
 ةراجحلا نم اهريغ تويب هل ىنبت نأ اضيأ رمأ مث هدعب ينأب نم
 لعفف اهلإ جايتحالا ىأر يتلا مولعلا عيمح اهف شقنيو اهنم قئوتسيو
 تينب يتلا تويبلا نإف ءام ملاعلل كلهملا ناك نإ اضيأ لاقو كلذ

 ءاملا اهب سضب الف مولعلا نم اهيف امب ةيراجحلا تريبلا ىبتو للحتت نيطلاب
 كلت تللحم اهف ام لك كلهو ءاملا ضرألا رمغو نافوطلا ناك املف

 مولعلا نم اهيف امب ةراجحلاب ةينبلا تويبلا تيقبو نيطلا نم ةيلبملا تويببلا
 ةردند ابربو انسأ ابرب اهم ةريثك بارب يهو ةيقاب ةتباث نآلا يهو
 تيبلا اذه يف نأ كلذو اموسر اهلسحأو ءانب اهتبثأ وهو ميخأ ابريو

 تاباتكلا نم لمحو اهعانصو عئانصلا روص صضعبو بكاوكلا روص ضعب

 امك اهطسوتم ميخأ ةنيدم يف وه ابرب ىمسملا ءانبلا اذهو مولعلا رئاسو
 .هانمدق

 5 6, 1, خر ©

 1 امو عم00. ٠ 5 نوكيأ م: ثنوكي له عاب. ٠ 9 مراملا] لمعلا نم ح . 10 اهريغ

 هكا 14 +013 للحتت © : لسلت نيم(, ٠ 20 هانمدق م : الق هع ٠
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 ىمست ةليدم ىبنملا جيلخ مف قوفو لينلا نم ةيبرغلا ةفضلا يو
 ىللع يرتحم ءايملا ةريزغ نيتاسبلا ةريثك ءانبلا ةنسح ةنيدم يهو رامز

 .ةنسح ةليمج اهتاذ يف يهو بربحلا عاونأ نم لمحو هكاوفلا نم بورض
 لايمأ ةسمخ رادقم نومليطلا لبج ىلإ لينلا يبرغ ةفض عم اهنمو

 ءاملاو لبنلا ىرجم ضرتعيف بيرأتب برغملا ةهج نم ينأي لبجلا اذهو
 ةدعاصلا بك ارملا عني طاغضلاو رهقب هنع جرخو يرج ةوقب هيلإ بصني

 عنمي كانه هبرج ةوقو لينلا بص نآل اهريغو ناوسأ ىلإ رصم نم
 ةيهد تناك لبجلا اذه ىلعأب نأ ريخامز لهأ ركذيو ههجو يف دوعصلا

 نم نوعيشيو لاحم ممر الإ نآلا هنم قبي مل رصق يف ةنكاس ةرحاسلا
 عم ةتبلا اهيلع زاوجلا ىلع ردقت الف بكارملا ىلع ملكت تناك ابنأ اهرمأ

 ناكملا اذهو لبجلا دنع هتوق جاعزناو هبابصناو ءاملا يرج ةرق نوع
 .فورعم رهو ادج زاحمل بعص نآلا ىلإ لينلا نم
 ىمسملا لبجلا انهو نيتلحرم وحن فسنات لبج ىلإ لبجلا اذه نمو '

 موي يف هيلإ عمتجمي قيض ريغص قش اهيف ءاسلم ةفاح هبناج يف فسنات
 ءاملا رويط نم نولم ريط وهو ريقوب ىمسملا ريطلا نم لمح ةنسلا نم
 هجرخيو لبجلا نم ىشلا كلذ يف هسأر لخديف اهم رئاط لك ينأيف
 اهدحأ سأر ىلع قشلا كلذ قبطني نأ ىلإ هلاح ىلع ارئاط يضمبو

 دوعت الف ريطلا نم يقابلا ريطتو هشير طقاستيو تومي ىتح ابرطضم قييف

 دقو رصم رايد يف مولعم ررهشم اذهو ةنسلا نم مويلا كلذ لثمل الإ
 .بتكلا نم ريثك يف كلذ تبلأ

 م, 6, 1, خر © ©

 1 ىهنملا ىمسملا جيلخلا مق © 14 © ٠ 2 ءانبلا 5 : يلابملا همام. ٠ 4 ترمليطلا] ثرييلطملا 6 ٠
 7 ههجو  مندي] اههجو يف فتي 1 ٠ 8 ةيهد] ةمجد ه ١ و لاع م5: لين ه, ليم 6106 ٠
 13 فلات 28ه: تغناقت 0, فنان 1, فدلاب © . 14 فستات] تفسلأت ©, فسان 1 | موي 5:

 أم موي عا(. «٠

 20 ةءطوا. 0: هنع تلرف قشلاب كم يح برضا ريطلا همز الق سلخ ريلعلا شعب نإ ليقو.
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 ةفضلا ىلع يهو طويسأ ةئيدم ىلإ هركذ مدقتملا نومليطلا لبج نمو

 ةلهآ ةرماع ةريبك ةنيدم طويسأ ةئيدمو موي ىرحم لينلا نم ةيبرغلا
 بوبحلا بورضل ةرخدم نيتاسبلاو تانحللا ةريثك نساحملا بورضل ةعماج

 .ةنسح ةليمج نيضرألا ةعساو

 نمو ىرجم فصن لينلا عم ادعاص ميمحأ ىلإ طويسأ ةئيدم نمو

 ةدعابتم طفق ةنيدمو عالقلاب موي فصن ىرجم طفق ةنيدم ىلإ ميحخأ ةئيدم
 ةرضحتم ةعماج ةنيدم ىهو ةعيش اهلهأو ةيقرشلا ةهجلا نم لينلا ةفض نع .

 ةريثك عرازم اهبو مورلا نم اياقب ضعب اهيفو سانلا نم طالخأ اهب

 اهتوئحطيو اهروذب نوعمجب منال كلذو ساو تسفللا لثم لوقبلل

 .يأ هب نوفرصتي نوباصلا نم اعاونا ابنهم نوعنصيو اهلاهدأ نوجرختسيو

 فورعم اهنوباصو تاهجلا لك ىلإ هب زهجتي اهنمو رصم ضرأ عيمج

 . ةفاظنلا

 ةنيدمو لايمأ ةعبس لينلا نم ةيقرشلا ةهجلاب صوق ةنيدم ىلإ اهنمو
 جرخو لحخدو تاراجنو ةعماج قاوسأو ربنم اهب ةريبك ةئيدم صوق

 ةرهاظ تاكربلاو ةححار بساكملاو ةقفان اهم تاعاضبلاو ريثك اهلإ رفاسملاو

 ةريثك بوبحلا نم بورضو ةبيط لوقب اهو لينلا ءام نم اهلهأ برشو
 هؤاوه ناك اهمعن ةرثكلو لكأملا ةبيط رظنملا ةنسح ةفدس موحلو ةنكمم

 ضرملا نم ملسو بيرغ اهلخد ام اليلقو مهئاولأ ةرفصم اهلهأو اسيئابو
 .اردان الإ

 لايمأ ةعبس نم وحن ليلا يترشب ليمامد ىلإ صوق ةليدم نمو

 2م, 0, 1, خب

 2-1 طويسأ - ىلع يهو همم. © ٠ 9 اهئوئسطيو ط : اهبنوهبطيو ع0 « 10 اهنم 0 0: هنم

 م14 ٠ 14اس هص.14© 15 ةيار] ذحيرم 14 .٠ 17 ةندس] ةقدم | ةيبط 8:

 ةذيذل عا ء
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 ةطنحلا ةنكمم تاعارزلا ةريثك ءاوملا ةبيط ءانبلا ةنسح ةثدحم ليمامد ةنيدمو

 مهدنع بيرغلاو برغملا لهأ مهيلع بلاغلاو طالخأ اهلهأو بوبحلا رئاسو

 .ةلمجللاب ةاساوم اهلهأ يو بناجلا ىعرم ظوفحم مركم

 ةفنتكم ةرضحتم ةعماج ةنيدملاك يهو لايمأ ةسمخ ةلومت ةيرق ىلإ اهنمو
 تيأر لاقف رصعلا اذه يف تاقثلا ضعب ربخأو ةليضفو ةمعن لكل

 تمهوت ام بنع اهمج نم رمثلا نم ابورضو هكاوفلا نم اعاونأ ا
 نأ ىلإ يسفن ينتعد هنإ ىتح اربكو انسحو ابيط هلثم ضرألا ىلع نأ

 نم ةيرقلا هذه يلو امهرد رشع ينثا اهللز يف تدجوف هبح هنم تنزو
 نامرلا نم كلذكو دوهعملا رادقملا نع لحي ام زوملا عاونأو عالدلا

 ءرش لكو اهلثع الإ نوكي ال ام ةكاوفلا رئاسو صاجإلاو لجرفسلاو

 1 .نامثألا رسيأب عابي ريثك كلذ نم

 براقي نأ ىلإ لامشلا ىلإ بونجلا نم رمي لبج ةيرقلا هذه لامشبو
 نومشأ دلو زونك هيف نإ لاقي نارب هل لاقي لبحلا اذهو طويسأ ةنيدم

 - .نآلا ىلإ بالطو بلاطم هيفو ميارصم نب
 نه يهو موي ىرجم لينلا يرغب انسإ ةنيدم ىلإ ةيرقلا هذه نمو

 ءاخخر اهبو ةنسح نيتاسبو عرازم اهبو لوألا طبقلا ءانب نم ةميدقلا ندملا

 بيبز هلم لمعي كانه هترثكلو ةريثك بانعأ ابو عداو نمأو لماش

 ةدوجو بيطلا يف غلاب وهو اهمعيف رصم ضرأ عيمج ىلإ لمحمو ريثك

 .ةبيجع راثآو طبقلل ناينب اياقب اببو ةوالحلا

 ءانب نم ةئيدم يهو موي ىرحجم ةيقرشلا ةفضلا يف تنمرأ ىلإ اهنمو
 ةدومحملا ةمولعملا رمثلا نم اعاونأ لمحم رو ليت اهبو ةنسح طبقلا

 5م نر آ1, ثم ©

 4 ةلوق] ةلرنق [4 ٠ 6 رامثلا ت ٠ 13 ناري 1, نارت © | نرمسأ عقم
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 تنمرأ ةئيدم نمو انسحو ابيط راطقألا نم ريثك يف اهلثم دوجولا ليلقلا

 اميف ناوسأ ةنيدم انركذ دقو لينلا يف موي ىرجم ناوسأ ةنيدم ىلإ

 .باتكلا نم هعضوم يف لوألا ميلقإلا ركذ نم ردص

 لرقلا انمدق اك لينلا مظعم نم جراخلا جيلخلا ركذ ىلإ نآلا عجرنلو

 ةنيدم دنع برخغملا ةهج ىلإ جرحم جيلخلا اذه نإ لوقنف هللا نرعب هيف

 ىلع اسنهبلا ةنيدم ىلإ لصيف برغملا وح ايراج رميف ىبملا كانه ىمسيو لوص

 سانلاب ةرماع ةئيدم يهو جيلخلا اذه نم ةيبرغلا ةهجلاب يهو لحارم عبرأ
 ةنيدملا هذهبو رابك مايأ ةعبس رصم ىلإ ةئيدملا هله نمو ىتش مثأل ةعماج
 عطاقملاو ةيسنهبلاب ةفورعملا روتسلا ةصاخلل اب جسني زرط نآلا ىلإو تناك

 ميقي ةماعلل ةريثك زرط اهبو ةريختملا بايثلاو رابكلا براضملاو ةيناطلسلا

 صقنأو ديزأو اعارذ نوثالث اهنم رتسلا لوط ةئيمثلا روتسلا راجتلا اهم

 اهف عنصي الو لقأو كلذ نم رثكاو لاقثم اتثام اهنم جوزلا ةميق ام
 الإ نطقلاو فوصلا نم ةذختملا بايثلا رئاسو ةيسكالاو روتسلا نم ءيش

 ةماعلا زرط نم وأ ةصاخلا زرط نم تناك اب ةذختملا زرطلا مسا اهيفو

 عانصلا نم مهفلخ نم كلذ ىلع مهعبتو مدقتملا ليلا اهلعف ةبوتكم ةمس

 عيمج يف ةروهشم ةيسكاأألاو شرفلاو روتسلا هذهو اذه انتقو نيح ىلإ

 .ضرألا

 يهو ناتلحرم كلذو سائها ةئيدم ىلإ لامشلا عم جيلخلا اذه لزنبو

 ةيمان تاكربلل ةعماج تاريخلا ةعساو لهألا ةريثك ةرضحتم ةريغص ةنيدم

 ةقفان اهرجاتمو صيخر ريثك اهب لوكألا نم ءْيش لكو تاعارزلا

 .ةحبرم اهقاوسأو

 مب 6, 1, خب ©

 14 ناكدهبآهش ه٠ 8 مم] ةهج نم لا + 21-018 ةحبرم ب يهو 2 : هول. 6616. *
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 .ناتلحرم نوهاللا ىلإ اهنمو

 ىلعو لبنلا عم نم ةيقرشلا ةفضلا يل يهو صالد ةنيدم ىلإ اهنمو

 مجللا عنصت هذه صالد ةنيدمبو نيمري ريسم نم وحن هنم نيليم دعب
 ةعانصو ةليلج ةرماع ةريغص ةنيدم يهو اهلإ اهتعنص ةبوسنملا ةيصالدلا
 مايأ يف تناك صالد ةنيدمو تاعونصملا ةريثك تاذلا ةمئاق اهب ديدحلا

 اذه انتقو يف نآلا اهنأ الإ راصمألا ركذ يف ةتبثم رايدلا ةريثك طبقلا

 فارطأ ىلع اوطلست برعلا رارشو ةتاول نم رباربلا نأل ةريبكلاب تسيل
 جبلخلا اذه يبتنيو كلذل اهونكاس لقف اهودسفأف دالبلا هذه تارامع

 يف كلذ ركذ يصقتنسو تمبيتو ىنقأ ةريحب ىلإ لصيو مويفلا ىلإ
 .هللا لوح ثلاثلا ميلقإلا نم هعضوم

 ةفاسم ىلع لينلا يظعم نم ةديعب روصقو عايضف اطسمسو ةفرت امأو

 يركسلا بصقلا عرازم امهيفو سانلاب ناترماع امهو هنم نيليم
 هب ىنغتسو رصم رايد رثكأب موقي ام ذينافلاو ركسلا نم اهب لمعيو

 دلبلاو دلبلا نيب نوكي الف امتافاسم براقتت رصم دالب عيمحو هريغ نع
 نيتيحانلا اتلك نم لينلا يتفض قرافت ال يهو نيموي وأ موي نم رثكأ

 دقو ةلحرم نيرشعو سمخ ةفاسم ناوسأ ىلإ رصم نمو ةلصتم اهتارامعو
 ,غالبو ةيافك هيف ام ءزجلا اذه يف انركذ

 سماخلا ءزجلا هولتيو هلل دمحلاو يناثلا ميلقإلا نم عبارلا ءزجلا زجن

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةنم

 م 0, 1, ذر 0

 دالبلا هذه فارطأ تارامت اونفأت اهيلع اولعلت هع. .٠ و ققأ] ىلا | تدبتو خل ٠ 11 ةفرتإ هبرت 1 ناتلحرم ساهنمو 8: نو. هما. ٠ 5 ةئيدمو] ةنيدم هج. 14 ٠ 8-7 دالبللا -اوطلست 5:
 هي ةقرب © | اطمش 6 .ا17 غالبر هم. 8 6 ٠ 18 ىلاثت هللا  زجن هرج. 1, ركذ ىفقلا انهو
 هني دمحاو يناثلا ملقإلا نم مبارلا ءزملا هنمشت ام 8م, ٍلاثلا ملقإلا نم عبارلا ءزجلا ىلع لرتلا مت انهو

 اميلشعتو افرش مدازو اميلست ملسو هلآ ىلعو دمع ىلع هتاولصب هلهأ وه ام اريثك تب دمحاو 0
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 ىلع يتلا دالبلا نم نمضت يناثلا ميلقإلا نم سماخلا ءزجلا اذه نإ

 ءارحصلا سم اهلبق اهب لصتا امو باذيع ةنيدم مزاقلا رحم لحاس

 الإ اهيلع لدتسي الو فورعم قيرط اهب سيلو باذيع ىلإ ةبوسنملا
 أطخأ امبرو ةرماغ حضاحضو ةلئاس لامر اهنال ةئتانلا ىدكلاو لابجلاب

 قرشملا نم سمشلا ريسمو موجنلاب اهب لالدتسالا رثكأو رهاملا ليلدلا اهب

 هرئازج نم ةلمجو مزلقلا رحب نم ةعطق ءزجلا اذه ينو برغملا ىلإ

 نيرسلا لثم راغصلا روكلاو ةروكلملا ةروهشملا هيسارمو ةيلاخلاو ةرماعلا

 فئاطلاو ةكمو ناكتص ةيربلا دالبلا نم هيفو راجلاو ةفحجلاو ةدجو ةيقسلاو

 كلذ نم هانركذ ام عيمجح نآلا نوفصاو نحنو باذيعو ةنيدملاو ديدقو

 .هتوقو ىلاعت هللا لضفب نقتم حرشو ءاصقتساب امات افصو

 رصم نم ذخأي رصم رايد نم هلوأ يذلا مطقملا لبج نإ لوقنف

 ررهشم لبج رهو ناوسأ برق ىلإ يبهتني نأ ىلإ ءارحصلا يف رميف

 هنم مطقنيو ناكم يف ضفخنيو ناكم يف واعي هئإف هولع امأو لوطلاب
 ريثك بهذ هيفو سلكلاو ةرغملا هنم رفحتو دوس ميماحيلا ىمست عضاوم

 م, 0, 1, لب ©

 1 يلاثلا - نإ هموم. 8 ء 4 ةئتانلا] ةتباثلا ه ٠ 7 نيرلا] نيدسلا ى, سيوسلا هل ٠ 8 راجلاو

 ©, ةينورالاو 1, ةيقوراجلاو مهل, ةينوراحلاو © | مووع ةمكمو ؛ لبا افرث © ٠ 10 نقتم] نيس ح٠
 14 مماسيلا] ممارس 6 مماحتلا 600
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 عطق هنم لصتتو حلاص بهذ اهنم جرختسا تريد اذإ هتبر يف كلذكو
 ينو زاجحلا رحم وهو مزلقلا ةيحانب حلملا رحبلا ىلإ ةلخادلا رصم رايدب
 يف رصم كولم هتأبخ امم زونكلا نم ريثك هب لصتا امو لبجلا اذه
 رحبلا يلي امو مهئاجعو ةنهكلا لكايه نم ريثك هيفو لوألا رصعلا
 دجي الو هدعصي نأ دحأ عيطتسي ال يذلا رودملا توحنملا لبجلا هنم

 ازونك هيف نأ ركذيو هولع عافتراو هتساللل كلذو هيلإ عولطلل اببس
 زونك اضيأ هيفو هرسأب لبجلا اذه بسني هيلإو نهاكلا ماطقمل ةميظع
 ليئامتلاو ةعنصلا ةبرتو رهوجلاو لاملا نم رصم كولم ضعبل ةريثك

 نسم اكلم نأ مهمولع يف اوأر اوناك دقو بكاوكلا مانصأو ةبيجعلا
 ةعنصلاو ملاومأ ةرثك نم هب لصتا ناك ال مهدصقي ةجنرفإلا كولم
 مهدصقو اح كلذ نم هوفاخ ام ناكف بهذلا لمعل اهنوريدي اوناك يلا

 ىلإ مهرباكأ برهف بكرم فلأ يف رصم رايد ازغو يجنرفإلا كلا
 بورهلا يف نعمأ مهضعبو هيف ةيفخلا نكامألا يف اورتستو لبجلا اذه
 بيسلا ناكو ملارمأب مهرثكأ اجنو مهلإ لصوي ملف تاحارلاب قحل ىتح
 لصو ةنهكلا نم انهاك نأ رصم رايد ىلإ يجنرفإلا كلملا اذه ءيجم يف

 لزي مل ةجنرفإلا كلم ىلإ همامأ نهاكلا برهف ىذأب رصم كلم هيلإ
 مهب ىضمو مهازغ ىتح مهمرح كابتناو مهاومأ ذخأو مهوزغ يف هبغري
 هيلإ دوعصلا لواحف لبق هانركذ يذلا سلمألا لبجلا اذه ىلإ نهاكلا
 لهأل زونك ىلع نهاكلا هلدف مهف هلمأ امم ءيش ىلع ردق الو هلصي ملف
 .هدلب ىلإ عجرو اهذخأف لبحجلا كلذ ريغ يف رصم

 .لوصو ضايبو ةنورشبو تيرهأ يحاون نوكت لبجلا اذه نم يبرغلابو

 م ( 20-1 مهم اهه), (, آ, هر عل

 1 ملاع صلاخ بهذ ة . ؟ مالق“] مما تاب مطقملا .08 ةيركثو 2 : بارثو عمال +
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 ليو ةرافصو ةنيهجو يلب لزانم ضعب ابف ضرأ اضيأ هيقرشبو

 لاعفألا لاذنأ برعلا نم موق مزلقلا يلي امم لامشلا ةهج يف ءالؤه

 ال ةيرجن ينبب نوفرعي داكنأ مال قاسف دوهعلا وضقان مهلا وسسخ

 نإو اولذخ مهب رصنتسا نإ مد كفس مهفيخي الو مرحم نع نوعجرب

 هللا مهاطعأ دقو ةنايد الو ةياعر الو مف ةنامأ ال ارلتق مييلإ نئمطا

 كلذ عم مهو ماقسألا نم عاونأب مهالتباو رقفلا نم ظح رفوأ هلالج لج

 .نولوحتي ال ىذألا نعو نولقتني ال رارضإلا نع

 ءالخلا ةلصتم يهو باذيع ىراحص ءزجلا اذه نم ضرألا ىلعأ ينو

 ةماقإلا وليلق ةلاحر ةجبلا نم موق الإ نطاق اهزني الو نكاس اه سيل

 هعطقي ءارحصلا هذه ضرعو اهب هدوجو ةلقو اهتنكمأب ءاملا مدعل اهف

 هله يو اهمنرد ام ىلإ امري نيرشع يف باذيع ىلإ صوق نم كلاسلا

 ال هءام نأ كلذو بجعلا بجعأ نم وهو ةريمح بج نوكي ءارحصلا

 ةدعملاب ميقي الو ناسنإلا نم هايملا لزنت ثيح نم هبرش نم هب لزني

 اعرسم هتدعقم نم هب لزني نأ ثبلي مل ناسنإلا هبرش اذإ وه امنإو ائيش

 رحلا دادتشا يف كلست ال ءارحصلا هذهو ةماقإ الو ريخأت ريغ نم

 ةكلهملا ةيرانلا اهضرأو ةففشنملا اهحايرو اب ءالا فوفجل ظيقلا مومسو

 .فيرقلسا مايأ رخآ يف نوكلاسلا ابي رمب امنإو

 اهلهأو باذيع ةنيدم حلملا رحبلا ةفض يف ءارحصلا هذه ىلعأ يفو

 قلخلاب ةرماعلا ةلهالاب الو رطقلا ةريبكلاب تسيلو رابآ نم مهبرشو دوس

 باذيع ةنيدمو ةليلو موي ىرمجم كانه هضرعو ةدج ىلإ زاحملا اهنمو

 تومستقي رصم كلم لبق نم لماعو ةجبلا سيئر لبق نم لماع اهني

 2م 0, 1, خر, ©

 ٠ ةيرجب] ةيرحن ©, طيرك م ه5 تانأ ه . و ةجبلا] ةحللا كل 3 ٠  00.06شعب 1
 .٠ لماعو] لارر ه21 6 ٠  4حلالا ه | قلاب اههأو همس, 18

20 



١. 

 ةشيعملاو قازرألا بلجي مايقلا رصم بحاص لماع ىلعو نيفصنب اهتبابج

 ميقملا سيئرلاو ةشبحلا نم اهتيامحم مايقلا ةجبلا سيئر ىلعو باذيع ىلإ

 ابغ الإ ةنيدملا لدي الو ىراحصلا لزني ةجبلا كلم لبق نم باذيعب

 نوعيبيو نورتشي ةجبلا ضرأ نم يحاونلا لك يف نولوجتي باذبع لهأو
 اب داصي قراوز ةئيدملبو نبللاو لسعلاو نمسلا نم كلانه ام نوبلجيو

 انتقو يف سكملا ذخؤي اببو لكأملا يهشلا معطلا ذيذللا ريثكلا كمسلا

 هغلبم سكملا اذهو برغملا دالب نم نيدصاقلا مالسإلا جاح نم اذه

 وأ اروسكم وأ اكوبسم ناك بهذلا يأ نم ريناد ةينامث سأر لك ىلع

 هسكم رهظي نأ الإ ةدج ىلإ برغملا جاح نم دحأ ربعي الو اكوكسم

 كلذلف يئابرلا همرغ سكم هدنع نكي ملو مزاقلا رحب ينابر هزوج ىتمو
 همزلي امم ةءاربلا ينابرلا رهظي ىتح ةدج ىلإ باذيع نم دحأ روجب ال

 ىلع ىسرأ ةدج ىلإ لوصولا هيلع هللا لهسو رحبلا بكرملا زاج اذإف
 تادوجوملا نم كلانه ام اوزرحف ةدج يلاو ةيحان نم تاقثلا لخدو دعب

 مهتلمجي سانلا لزنو اولزن مث مهليواود يف اهوتبثأو ةمزاللا ةسكمملا

 لجر ىلع اورثع نإف مهيلع ةبجاولا مهل ةمزاللا سوكملا مهنم ىضتقتف

 لجرلا نم امبرو هزوج يذلا يلابرلا ىلع هقح مزل هعم سكم ال مهم

 همزل امب هنع جرفي نم هل هللا ضيق امبرو جحا هتوفي ىتح جاحلا

 قازرأ يف هقفنيف ةكك بحاص يمشاملا هذخأي سكملا اذهو سكملا نم
 .هعم نم قزرو همزاولب يفت ال هتايابجو ةليلق هعفانم ذإ هدانجأ

 تاللاقلا ريثك زاحملا بعص رحب ءزجلا اذه همض يذلا رحبلا اذهو

 م ©, 1 ذر ©

 1 بحاص هوو. » . 2 باذع ت14 ٠ 6 ريثكلا) ريبكلا © ٠ 8 اكركسم وأ خه:
 معا. ٠ 11-9 ةءاربلا- ثأ الإ همي ه ٠ 13 اورزحت 561, 'ءرزس © .٠ 17 انب] اه نرامم

 مل ٠ 18 هقفنيف 2 ( هعشديف تعال ٠
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 ةده ينو ءاتشلا نمز يف ةيلاخ رئازج ةدع هيفو ةئتانلا لابحجلاو شورنلاو

 رمس رئازجلا هذه نورمعي موق هيف رفسلا مايأ يف هبوكرو رحبلا ضوخ

 هنوففجيو ريثكلا كمسلا ايف نوديصتيف مهقراوز يف اهيلإ نوتأي ناولألا
 مهموزلو مهرهد رثكأ هنم نوشيعتيو هلوزبخيو هنونحطي مث سمشلا يف
 فحالسلا ذدخأو هنم قيقدلا قلؤالا جارختساو توحلا ديصل رئازجلا هذه يف

 .ةفصلا نسح ريثك ابب وهو لبذلا اهروهظ ىلع نوكي يلا ةيرحبلا

 نومزال موق ابو نامعنلا ةريزج ءزجلا اذه نم هيف ةريزج ربكأو

 مهتمالعو ةيرماس دوب. موق اهلكسي يرماسلا ةريزج اهنمو اهب نونكاس اه
 مبنأ فرعي ةظفللا هذهبو «ساسم الو اناسنإ يقل اذإ مهدحأ لوقي نأ

 .مالسلا هيلع ىسرم نمز يف لجعلا بحاص يرماسلا ىلإ نيبوسنملا دوبيلا نم
 لاقي هلوط نم بيرق هضرع عب رم توح كمسلا نم رحبلا اذه يو

 توح وهو هوحن ىأ راطتق فصن هنم توحلا نزو غلب امبرو راهلا هل

 ريش هلوط رخآ كمس هيفو هب كهس الو قوذلا نسح معطلا يهش رمحأ

 لك يو هبنذ عضوم يف سأرو هسأر عضوم يف سأر ناسأر هل فصنو

 همامأ ىلإ ةرم جزي رحبلا ين هفرصتو مفو نانيع نيسأا نيذه نم سأر
 كمس اضيأ رحبلا اذه قو رجنخلا كمسلا اذه ىمسيو هفلخ ىلإ ةراتو

 سارضأ فرفص ةعبس هف يف رحبلا بالك نم عون وهو شرقلا هل لاقي
 نمي هررضو كلذ نم لقأو رثكأو رابشأ ةرشع هلوط ام هنم نوكيو
 .ادج ريثك رحبلا يف هنكمأ

 ةطفلحجم فيللا لابحب ةزورخمو رسدلاب ةفلؤم اهلك رحبلا اذه بكارمو

 م, 6, 1, خرب

 1 ةتتانلا] ةتبالا هل, ةتباثلا © ٠ 6 لمدلا هب لبالا © . 7 نمعلا 56 .٠ 12 راهلا 5,

 راهلا ه © | هنم توحلا] ةدحاولا 14 | فصن هدو. 1 ٠ 16-15 هفلخ ىلإ  هفرصتو] رحبلا يف هفرصتو
 فلخ ىلإو مامأ لإ انه ىلإ ةرمو انه ىلإ ةرم نوككي 14, عجريو همامأ لإ ةرم مجري رحبلا يف هفرعتو

 هنلخ ىلإ ةرم © ٠ 20 رسدلاب همجي و, ركسدلا © ٠
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 بكارملا هذه يف نويئابرلاو كلذل دعملا رحبلا بالك نهدو نابللا قيقدب

 يف نوكي يذلا يراصلا ىلعأ يف ةعوضوم ةسدنهم ةمكحي ةذختم تالآ مه

 تحن يلا شورتلا نم همامأ حال ام رصبيو ينابرلا هب سلجيف بكرملا ةمدقم
 « كلنع عفدارو (« كيلإ دذخخو بكرملا ىلع كساملل لوقيف ةيفخم ءاملا

 اذه يف نورفاسملا»و بكارملا يف ةريثك هتافآو دحأ هريع ام كلذ الولو

 افوخ اهلإ نوأجليو اهيف نونكسي عضاوم ىلإ ةليل لك يف هنم نووأي رحبلا
 راهنلا ريس امتاد الاح اراهن اهنع نوعلقيو اراهن اهب نولزنيو هبطاعم نم
 .ليللا ةماقإو

 يف الو هرهاظ يف ريخ ال رئازجلا شحو حئاورلا هيرك لظم رحب وهو
 هلايج يو سيفنلا ولؤللا هنطب يف يذلا نيصلاو دنحلا رحبك سيلو هئطاب

 ينو اهندمو كولملا تالحم هلحاوس ينو بيطلا فانصأ هندم ينو رهاوجلا

 هيوافآلاو روفاكلاو دوعلا رجتو نارزيخلاو مقبلاو سونبألا تبانم هرئازج

 ربنعلا نم مزاقلا رحب ىلإ عقي ام ميمحو هؤابظو كسملا باود هضرأ يفو

 ايف هضرعو هلوط ةفاسم انركذ دقو دنهلا رحب نم هيلإ دش امم وه امنإف
 .باتكلا ردص يف ةروكذملا روحبلا ةلمج ركذ نم قبس

 نصح ةيقرشلا ةهجللا يف ءرجلا اذه ي مقاولا رحبلا اذه لحاس ىلعو

 نطاومو لقاعم هذه لكو راجلاو ةفحجلاو ةدجو ةيقسلاو نيرسلاو لح

 .لماعو لاو اهنم ةدحاو لك ينو اهنم زهجتيو اهلإ رفاسي

 5 0, 1, تب ©

 1 بك ارملا هذه يف] رسبلا اذه يف 4 ٠ 2 يراسصلا] يرالا ه ٠ 3 هب هس. م, هل 6, هين

 م | ينابرا ه.6م . 4 كيلإ رج » . 5 رسبلا اذه يف ثورئاملاو همج. حل | رسبلا اذه يف
 هرج. 1© ٠.09 هيرك] ريثك © ٠13 هوابظو طا: هروب همام ٠ 5 ةلمس يف هلانركذ نم ٠
 17 يلح م, ىلح 014 | نرسلاو 61 | هيقللاو 8, هيفلاو © | هفححلاو 6, ةقححأو هب

 ةفجحلاو © | راحلاو ى ٠ 18 رفاي] رب 14 ٠
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 ةماهت بحاص لبق نم وهو اهنم اهلاوو ةريغص ةنيدم اهنإف يلح امأف
 تايابج اهبو مزلقلا نم دعص نمل ةضرفو نميلا نم ءاج نم ةضرف يهو
 ةنيدم ىلإ ةيربلا ىلع اهنمو بلج اهلإ ءيش لكو جراخلاو لخادلا ىلع

 .مايأ ةسمخ ابونج رثع

 هيف ريغص دلب ناكتضو ناتفيفخ ناتلحرم ناكتض ةنيدم ىلإ اضيأ اهنمو
 مهنم لجرلا تام امبرو هريغ ىلإ هنع نولوحتي ال هب نوميقم هلهأ

 سانلاو ةهزن الو الاحترا ال هريغ ةيؤرل هنم اوجرخم ملو ةريثكلا لاجرلاو

 اهعئااصو ةريسي ملاومأو ةليلق اهلهأ عئاضبو اهنع نورداصو اهيلع نودراو

 ئرابلا نكل ةنسح ريغ اهلمحو ةطحق اهرامثو ةقيض اهعايضو ةريقح ةرزن

 .اهلهأل اهضرأ ببح زعو لج
 لامشلا ةهج يف مايأ ةسخ يلح نيبو اهنيبو نيرسلا ةنيدم لحاسلا ىلعو

 ءيش هسيباجو هيلاولو ههابم ةريثك هعضوم نسح نيصح نصح نيرسلاو

 تاراجتلاب نميلا نم ةلزانلاو ةدعاصلا بكارملا ىلع موزلم مسرو مولعم
 اهفصنو ةماهت بحاص ىلإ اهفصن لصي ةلصحملا هتايابجو قيقرلاو عاتملاو
 .ناتلحرم ناككض ىلإ نيرسلا نم كلذكو ةكمعب يمشاحلا ىلإ لصي يناثلا

 اهبو ةرماع ةيرق يهو لحارم ثالث ةيقسلا ىمرم ىلإ نيرسلا نمو
 00 .بكارملل حارتسم

 ةمكم لهأل ةضرف يهو لحارم ثالث لحاسلا ىلع ةدج ىلإ ابنمو

 2, 0, 1, ذب ل

 1 ىلح م, ىلح 614 | مراتلا  اهيلاوو همي. ٠ 3 بلحي © | ةئيدم هصب ©

 4 شع 5, تعا 0, نيع مهب رثع © | ايرنج] انرتع ىلإ انوع © ٠ 5 اعبأ ط : هس. همن. | ناكنش

 مع,] ناكيص و, ناككص 1 ٠ 6 نولوجتي ه4 ٠ 7 ةريثكلا م: هوب عمال | هم مصب © |

 هتيؤرا © | الاهغرا © | ةهزئ] ةمرب © ٠ 11 نيئرِسلا 8, نريسلا © | يثح م, ىلُخ ©, ىلح 1
 ىلحف 4 ٠ 12 نيريسلاو » | هيلاوا] هيلاول ه ٠ 15 يمشاحلا ةكم بحاص ىلا ت14 | نئيتريسلا

 5, نيرسلا 1 | ىلإ نرسلا نمو ناتتحرم ناككتم هم. 618 © . 16 ةئيقسلا 8, هيفلا 6 © ٠
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 ريسايم اهلهأو ةريثك اهتاراجت ةرماع ةريبك ةنيدم يهو اليم نوعبرأ امهنيبو
 جيجحلا تقو لبق مسوم الو ةرهاظ حارمو ةنسح لاوحأو ةعساو لاومأ ووذ

 ةسيفنلا رئاخذلاو ةبختنملا ةعتمألاو ةبولخملا عئاضبلا هيف قفنت ةكربلا دوهشم

 نسحأ الو الام اهلهأ نه رثكأ زاجحللا نئادم نم ةنيدم ةكم دعب سيلو

 امتاقدص صضبقي ةكم بحاص يمشاملا ةيحان نم لاو اهو الاح مهنم

 تاهج ىلإ فرصتت ةريثك بكارم اهو اهتلامع سرحبو اهسوكمو اهمزاولو
 اميف ةنيدملا هذببو ةنكمم. ابل لوقبلاو ريثكلا كممسلل دئاصم اهببو ةريثك

 .اهربق ابو ةئجلا نم اوح تلزنأ ركذي
 عيمج نم ةدوصقم ةرومعم ءانثلا ةروهشم ءانبلا ةيلزأ ةميدق ةكم ةنيدمو

 لابحلا باعش نيب ةنيدم يهو فورعملا مهجح اهلإو ةيمالسإلا ضرألا

 ةهج ىلإ بونجلا دح نم وهو نيليم وحن ةلفسملا ىلإ ةالعملا نم انوطو

 ةينبم ةنيدملاو ليم ناعقيعق لبج رهظ ىلإ دايجأ لبج لفسأ نمو لامشلا
 اهابج نم اهناينب ةراجحو نبطو ةراجح اهناينبو ءاضفلا اذه طسو يف

 اذهل سيلو مرحلاب ىمسملا عماجلا اهدجسم ةكم طسو يفو ةليلق اهقاوسأو
 يف فضقسملا تيبلا وهو ةبعكلاو ةريظحلاك رئاد وه امنإو فقس عماجملا

 نورشعو ةعبرأ قرشلا ةيحان نم هجراتخ نم تببلا اذه لوطو مرحلا طسو

 هجولا اذه يقثرشبو برغلا ةهج يف اهلباقت يتلا ةقشلا لوط كلذكو اعارذ
 لخخاد نم ةبعكلا حطسو ةماق وحن ضرألا ىلع هعافتراو ةبعكلا باب

 يذلا يناثلا طئاحلا لوطو دوسألا رجحلا هنكر يفو بابلا لفسأل واسم

 2, 0, 1, ذرب 0

  1٠اهيلإوز مهيلإاو 10 ٠ © و ءاببلاز ءانثلا ٠ ©  6يهو] ةدجو 140 | ةريبك همم. 1
 11 دحن 2: ةهج نعال. | ةهجاهرص. 14 ٠ 12 دايحا م, داتجا 1, دانسا حج | تاعتيقه© |

 ليم] ليه ثلث 1"* ٠16 هلرط تيبلا اذهو 61820 ٠ 17 ةقدلا] ةعسلا ح ٠ 18 ةماتلا ه ٠
 19 يناثلا هرج. 14 © ٠
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 ىرخألا ةقشلا كلذكو اعارذ نورشعو ةثالث يماشلا وهو لامشلا ةهج نم
 رئاد ين زوجحم عضوم ةقشلا هذه لصأ عمو نميلا ةهج يف اهلباقت يللا
 مهاربإ نب نب ليعامسإ ربق هنإ لاقي ضييأ رجح هيفو اعارذ نوسمخ هلوطو

 ةبقو مزمز رثبو سابعلا ةبق مرحلا نم ةيقرشلا ةهجلا يو مالسلا امهلع
 لعاشمو حيباصم ليللاب هيف دقوي ميطح هلك ةبعكلاب رادتسا امو ةيدوبلا

 يف تيبلا جرام ىلإ هنع جرخم ىلعألا فقسلا ءامو نافقس ةبعكللو

 ليعامسإ ريق هنإ 1 انلق يذلا رجحلا ىلع عقي ءاملا كلذو بشخ نم بازيم

 رهظي ال ةيقارعلا ريرحلا بايثب وسكم هترادئسا ىلع جراخس نم هلك تيبلاو

 ةوسكلا هذهو اعارذ نورشعو ةعبس روك ذملا تيبلا كلمس عافتراو ءيش هنم

 لك يف اهلسري ةفيلخلاب ىمسملا دادغب بحاصو ىرعو رارزأب هيف ةقلعم

 هريغ اهوسكي دحأ ردقي الو اهلع ىرخألا لازتو اهب ىسكتف اهلإ ةنم
 تناكو مالسلا هيلع مدآ ةميخ تناك ةبعكلا نأ ربخلا لهأ ركذي اميفو

 مهاربإ ةدم ىلإ ةمدهم. تيقبو نافوطلا اهمدهف ةراجحلاو نيطلاب ةينبم

 هيلع ميهاربإ ضهنف اهناينيب امهرمأ هللا نإ لاقيف مالسلا امهيلع ليعامسإو
 ءام ةكمب سيلو نيطلاو رجحلاب اهنايلب يف انواعتو ليعامسإ هنبا ىلإ مالسلا

 الفا منتسب ملو دلبلا نم دعب ىلع نيع نم ايبلإ يرجأ ءيش الإ راج
 .هوئانب متتسا سابعلا يب نم ردتقملا مايأ تناك

 بورش هؤامو مزمز رثب ءام اهيطأو براشل غوست ال قاعز ةكم هايمو
 .ةيدابلا رج الإ رمثم رج ةكم عيمجم سبلو هبرش نامدإ نكمي ال هنأ

 ىلع ةعيرملاب فرعي عضومب ةيبرغلا ةهجلاب هل رصق ين ةكم بحاص نكسبو

 2, 0, 1, ثر

 1 اعارذ نوسجم - كلذكو هن. ةل. ٠ 2 روح 16 .٠ 3 هنإإ ا 4 ٠ 8 باث ت14

 10 ةقلعم ه6. 6 ٠ 12 ةعيخ] تيب © | مالسلا امهيلع  تناكو 6"* .٠ 13 نيطلاب] بوطلاب © ٠

 14 مالسلا هيلع همت. © ٠ 18 براشا غوت ال هم. © ٠
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 ةبيرق ةقيدح هرراجتو ةراجحلا نم ينبم رصق وهو ةكم نم لايمأ ةثالث

 سيلو اهيلإ ةلوقنم رمش ةلمجج اهبو لقملا نم ريثكو تاليخت اهبف دهعلا

 ىمستو مهل ليخ ال ةلاجر هركسعم امئإو ليخ ركسع ةكم بحاص يمثاهلل
 هتسايسسو ليخلا بكريو ضيبلا مثامعلاو ضايبلا هسابلو ةبارحلا هتلاجر

 ةكملو هناكمإ ردق ىلع قدغ هلاسحإو رهاظ هفاصنإو لدع همكحو ةنسح

 يناثلاو بجر لوأ يف امهدحأ اهيلإ بلج اه لك امبف قفني نامسوم

 الو لامجو باودو ةيشاف لاوحأو ةتماص لاومأ اهلهآلو جيجحلا مسوم

 اهيلإ ينأي رمتلاو دالبلا رئاس نم اهيلإ بلج ام الإ ةطنح الو اب عرز

 ادج ليلق امب وهو فئاطلا نم اهلإ بلجي بلعلاو اهلوح امب اريثك
 ةكم نع دحأ جرخش اذإو لاحلا ءوسو عوجلا اهلهأ ءافعض ىلع بلاغلاو

 طئاوحو ةقدغ رابآو ةدرطم نويعو ةيراج كانه ةيدوأ هاقلت ةهج لك يف

 .ةلصتم عرازمو ةريثك

 نم وح ةداجلا قيرط ىلع بري .ىمست يتلا ةئيدملا ىلإ ةكم نمو

 لزنم وهو اليم رشع ةّئس رم نطب ىلإ ةكم نم نأ كلذو لحارم رشع
 .برعلا نم موق هيلإ يوأي تالين هلوحو لمر ليسم يف ءام نيع هيف

 هنيب نصح نافسعو اليم نوثالثو ةثالث نافسع ىلإ رم نطب نمو

 نم موق هنكسيو ةبذع ءام رابآ هبو لايمأ ةرشع نم وحن رحبلا نيبو

 طالخنأ هيف ريغص نصح ديدقو اليم نورشعو ةعبرأ ديدق ىلإ هنمو

 م, 0, 1, ذب ©

 1 ينبم] نب ح ٠ 2 لقملا] لقبلا 4 ٠ 3 ةكم هج. © | ركسع هب م0 | ملطإ مدنع
 14 .٠ 6 امهيلإ ع004. ٠ 8 ةتباص] ةيحاض خ ٠ 9 اًطوح امه نري. © | ممو6 اهوحت اهئمو 8 ٠

 11 ةهج لك يف همجي. مل | ةقدغ] ةيذع حل ٠ 14 رم نب م1, رم نطب 6 ٠ 15 هلوحو] 2

 هرحنو 4 | هةيلإ > : اهيلا ينم ٠16 تافشسعو » . 19 ديدت' 1٠
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 ديدق نيبو اهنم نوشيعتي تاليخت محهلو ةيداب مهيلع ءاقشلا ةمس برعلا نم

 .لايمأ ةسمح رحبلاو

 لهآ رماع لزنم ةفحجلاو اليه نورشعو ةتس ةفحجلا ىلإ ديدق نمو

 رحبلا ىلإ هنمو ماثلا لهأ تاقيم وهو هيلع روس ال ريثك قلخ هيف
 .لايمأ ةعبرأ وحن

 .رابآ هيف لزنم ءاوبألاو اليم نورشعو ةعبس ءاوبألا ىلإ ةفحجلا نمو
 هبو راج ربل ىلع لزنم ايقسلاو اليم نورشعو ةعبس ايقسلا ىلإ هئمو

 .برعلا لئابق. رئاسو يط نم موق هيفو لختم قئادحو ناتسب

 سيلو عبرأ ءام كرب اهيفو اليم نوثالثو ةتس ةثيورلا ىلإ ايقسلا نمو

 .رماع اهب
 رابآ هيف رماعلا ليلق لزنم وهو اليم نوثالثو ةعبرأ ةلايس ىلإ اهنمو

 .ةبورش ءام

 .ءاملا ةريثك ةقدغ رابآ هبو لزنم وهو اليم رشع ةعبس للم ىلإ اهنمو

 لزنم رهو اليم رشع انثا ةنيدملا لهأ تاقيم وهو ةرجشلا ىلإ اهنمو
 نوعبسو ناتثم ةلمحلا لايمأ ةتس ةنيدملا ىلإ اهنمو ةلق برعلا نم موق هب

 كلذو قيلحن هبيفو لابجلا قيرط وهو ةنيدملا ىلإ ةكم نم رحآ قيرطو

 نافسع ىلإ مث رم نطب ىلإ لحاسلا قيرط يف ةكم نم راملا ذخأي نأ
 حجرم نطب ىلإ حاجم ةجلدم ىلإ ةأرملا ةينث ىلإ رارخلا ىلإ ديدق ىلإ مث

 م, 6, 1, هب ©

 ٠ ءاويالا ق | للم هم. © | راثآر ءام ع 6 ٠ © مهيلع 4 ٠ © برنلا © | ةدس هني. 1
 7 ةيراج © ٠ 9 ةمبرأ م08. ٠ 11 ةلابس (3 , ةلافس 6 1, ةلافسلا هل, ةلاس © ٠ 13 للم] للض

 للي © | ةقدغ] ةبذع مهل | ءايلا 4 ٠ 14 ةئيدملا ب رثع انثا همه. © | اليم ترمبسو ناتثم لزم وهو

 هت. شه ٠ 17 ثاذو] رهو © ٠ 18 رم نطب ب قيرط يف] لحالا يف رم نطب ىلا 14 | يفو

 (143,) تاذ ناعب ىلا - لحاس نتم# | ناقلع' 5, تانسغ 4 ٠ 19 راوطا م6 1, رارجلا هب

 راوخلا © | ةينالا 8, ىلإ ةيلثلا ت 146 | ةأرملا 8: هرملاه 1, هدحلا هب هأكرملا ج | ةطدم 143م

 عما1.: هلدم ملل. | جاع م : جاع 01, هسضي هب حام ٠

 يل
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 ةحلدم ىلإ ءادعأ نطب ىلإ رمش يذ ىلإ ددجألا ىلإ دشك تاذ نطب ىلإ

 رايعألا ةينث ىلإ جرعلا لبج فرط ىلإ ةحاقلا ناذأ ىلإ انيعلا ىلإ مث رفعب
 ٠ .ةليدملا ىلإ فوع نب ورمحع يح ىلإ اثر ىلإ

 ميدق روس اهيلع ناك ةيخبس ةراح ضرألا نم وتسم يف ةنيدملاو

 روس اهيلع باتكلا اذهل انفيلأت نيح يف نآلا يهو روفحم قدنخ اهجراخو
 نم ةلمح اهيلإ لقتو يزاغلا ةلودلا ميسق هانب بارتلا نم عينم نيصح

 الو مل عئنص ال لاملا رليلق ءارقف اهلهأو اهيلإ ريملا بترو سانا
 مهشياعم يف نوتوقتي اهبو نسح اهرمثو ريثك لخن الوحو مهدنع عايض
 نم اهيلإ يتأي ريغص رهن نم اهلهأ برشو عرض الو عوز مل سيلو
 ىلإ ةريبك نيع نم ابلإ هب ءاجو باطخلا نب رمع هبلج قرشملا ةهج
 ردق ىلع برثي ةئيدم رادقمو اهب رفتخملا قدنخلاب هارجأو ةئيدملا لامش

 دقرغلا عيقبو ديبعلا اهيقسي رابآالا نم مهعورزو مهليخت هايمو ةكم فصن
 .ةنيدملا يرش يف عيقبلا باب جراخ

 تويب هب تناكو ةلبقلا يلب امه نيليم وحن ىلع ةئيدملا جراخ ءابقو

 لبجو ةيراج ءام نيع اهبو ةرومعم ةيرق نآلا يهو راصنألا اهيلإ عمتجم
 وهو اهملإ لابحجلا برقأ وهو لايمأ ةتس رادقم ىلع ةنيدملا لامش يف دحأ

 ةعبرأ ىلعو ةنيدملا لهأل ةريثك عايضو عرازم اهيف ضرأ ىلع لطم لبج
 نيقعلا يداوب ىمسي داو ةكم قيرط ىلعو اهبونج يف ةنيدملا نم لابمأ

 8,6, 1, ذب 0

 1 دشك] سبك هل, دن © | درجالا 8, دوجالا ه, درحالا 0 | رمش 51, س ه | ىذغأ
 ن1, يزعأ هر ادعا جب ةطادم 7 ٠02 نكفي 7, رثغي ©, ريس © | مث 2: هم. مال. | انيعلا]

 انيمملا © | هجاقلا ناذا 1, ةجاملا تاذأ م, هّحاملا تادا © | ج'رعلا » | رايثعألا 8, امعالا © ٠
 4 برقي ةنيدملاو © ٠ 6 لقنو] لاقنو © | هلم همم. © ٠ 5 ريما م : ريسملا تول. ٠ 8 اهو 2: هئمو
 هما6. ٠9 سيلو] الو © ٠ 10 هنع هللا يمر باطملا نب رمش مه . 12 ةكم] ... هل | مهعرزو 1|!

 دهرقلا م, دقرعلا 6, دقرتتلا 1, دهرعلا © ٠ 13 قرث 61© ٠ 14 ءابقو] ابو ي « 15 ةرومعف]
 ةرماع 4 ٠ 17 ةريثك هرج. 0 ٠ 19-18 ةنيدملا نم س ىلعو هدح. © ٠
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 مايأ ةثالث رحبلا ىلإ ةنيدملا نمو برعلا نم لئابقو لختو عرازم هيلعو

 ةبيرق ةليدم اذه لبق تناكو ةرماع ةلهآ ةيرق راجلاو راجلا اهتضرفو

 .ةدج نم

 هنمو ةلحرم بشخ «وذ) ىلإ ةنيدملا نم جرخم اهيلإ ةنيدملا نم قيرطلاو

 برشملا ةبذع ءاملا ةئيعم رثب هبو لبج ضيضح يف ةلحرم بيذع ىلإ

 اهلإ بكارملاو حلملا رحبلا ةفض ىلع راجلاو ةلحرم راجلا ىلإ هنمو

 وحن ةدج ىلإ راجلا نم كلذكو تاراجن ريبك ابل سيلو ةعلقمو ةدصاق

 ىرخأ برقيو ةرات دعبي رحبلاو لحاسلا .لوطب ربلا يف مايأ ةرشع نم

 رحبلاب ايف لدتسي ةسراد قرطو ةفشان لامر ين لحارملا هذه رثكأو
 اهدارأ نم فئاطلاو اليم نوتس امهنيبو فئاطلا ةكم يقرش ينو لابجلاو

 ةيداب برع اهيف ةرماع ةيرق يهو معفترملا نب رثب ىلإ اهله راس ةكم نم

 ىلإ هنمو قيرطلا ةعراق ىلع هلهأب رماع نصح وهو لزانملا نرق ىلإ مث
 تافرع ينأي قيقعلا قيرط ىلع فئاطلا ىلإ ةكم نم دارأ نمو فئاطلا

 دعصي مُث تاليخم هيف عضوم وهو نامعن نطب ىلإ مث لايمأ ةثالث ىلع

 .فئاطلا ىلع فرشي مث ىرك ةبقع
 لزانم فئاطلاو فئاطلا لخدي مث ةفيفخ ةبقع دعصي مث لزني مث

 اههكاوفو لدتعم اهؤاوهو ةبذع اههايم ةرضحتم ةريغص ةئيدم يهو فيقث
 هب زهجتي فورعم اهبيبزو ادج ريثك بنعلا اهبيو ةلصتم اهعايضو ةريثك

 ريسايم راج فئاطلابو اهنع ردصت ةكم هكاوف رثكأو تاهملا عيمج ىلإ
 لعنلابو ةميقلا مميفر ةدوجلا يلاع اهميدأو ميدألا عنص مهعئاضب لجو

 م ا

 1 ةنيدملا لإ رسبلا نمو © | مايأ] لابمأ 4 ٠ 4 بسح ىلإ 56 14, اهيلإ ح ٠ 5 بيرم ه,
 سرع مب بذع 0 | اسو مه 6 حلما هب. 6114© ٠ 7 ةملقمو ةدراوو ةدصاق 14 ٠ و ةفسان © |

 لدتسي] لدن © | رحبلاب] رملاب ب ٠ 11 رثب] ريق ه ٠ 13 ىلإ ةكم نم هرج. © | قيقعلا هس. هل -
 14 ناحل نطن © ٠ 15 ىكر أل 5, يركن ©, ىكرك 1 ٠ 6 تئاطلا لزني مهرج. ه1 | كتم و ٠
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 ناوزغ لبج رهظ ىلع فئاطلاو روهشم اذهو لالا برضي يفئاطلا

 ةرثك يف لثملا مهب بورضملا دعس ىبب رايد ناوزغ لبج رهظ ىلعر
 لبج اهرسأب زاجحلا هدالب يف سيلو ليذه لئابق نم ةلمج هبو ددعلا
 هدرب ةدشل فيصلا يف ءاملا هب دمح اعرو لبجلا اذه سأر نم درأ

 لئابق يف دعس ونبو لاله ونب قرشملا لب امم ةكم يحاون ىلع بلاغلاو

 .رضم لئابق نم اهريغو جلدم ةليبق اهبرغ نمو ليذه نم
 لزانملا نرقو نارجنو فئاطلا دجنب اههف نوصحلا يهو فيلاخم ةكلو

 امنوصخح نمو ةارسلاو شرجو هنتكو ةشيبو ةبرتو ةميلو ظاكعو نقيقعلاو

 ةنيدملا فيلاخم نمو كعو شيبو مظغو هيفسلاو نيرسلاو ناكنض ةماهتب

 ىرقلا يداوو ةورملا وذو عرفلاو لدنجلا ةمودو ءاميت اهيلإ ةبوسنملا

 ةلايسلاو ةبحرلاو ةرايسلاو ةديحولاو ةيبرع ىرقو كدفو رييخو نبدمو

 .ةيمحلاو لحكالاو بارغو طهارو هبابسو

 هيفو معفترملا نب رثب ىلإ ةكم نم جرخي ءاعنص ىلإ ةكم نم قيرطلاو
 ةريغص ةيرق يهو رفص ىلإ مث ةريبك ةيرق يهو لزانملا نرق ىلإ مث رثب
 ةيرق يهو ىرك ىلإ مث امهنم برشي بذع قدغ اهؤام نارثب رفصبو
 ةريبك ةيرق يهو ةثيورلا ىلإ مث ةدرطم نويع اهب لخنلا ةريثك ةرماع

 مب ©, 1, ذر ©

 ٠ ** 6لبج هي. © © | تاوزغ رهظ ىلعو 2 ٠ © ريظ هدم. هل | ناو'زغ 8, تاوزع 1
  0 1اهيبرغ ةهج نمو © | علدم 6 ٠  1يحاوت هم. © | قرثلا 5 ٠  14ددعلا هرج. 3

 ضاكعو 6, ططعو 8 ٠ © فيلاع 1© | 'دسب 8, *دجتت 1, دحس ملإ دحتب © | نارجلو 7
 هميلو 10, ةعسلو هل | هيرتو 1, هبرتو هي, هّبرتو © | هشسدو ©, هشنمو هب, هنو © | هئكر] | ©

 ناكتص 14 | نيرسلاو 8, يوسلاو 9 ٠ © ةشيكو 8, ةثيكو 010, هشيكو هل | سرجو 61, سرحو

 مل | هييقشلاو م, هيفسلاو هل | مثعو © | سيو 6, شنو هل | نيلاع 10 | موو: هتيدملا: ةروهشلا
 ةيبرع] ةيبرعأ 11 ٠ © ع'رفلاو 51, عردلاو ى عرقلاو © | ىبرقلا يداوو 6, يرقلا 10 .٠ ©1

 بازعو 81, بارعو ©, دبارعو ه, بارعو 12 +٠ © 8م, هئيرع 0, هئيرغ 1, هنيرع ىلإ شرع
 , 2قدغ هونإ © | يترك 15 .٠ رثب] ريت طر ريس 6, رق خل 14 رص 281, رتص م 13 ٠ ©

 ٠ ةايلورا ©, هئيورلا 16. هييورلا ى 16 .٠ © يرك
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 لختو ةريثك نريع ابو ةلابت ةنيدم ىلإ مث ةيراج نريعو ريثك لخت اهف

 ةنيدم يهو ناظقي ةشيب ىلإ مث ةكأ ضفخنم يف ةريغص يهو عرازمو
 ليخم ليلقو رهاظ ءام اهف ةعقبلا ةنسحح نكاسملا ةديج ةرضحتم ةريغص

 تايب ىلإ مث ليلق اهكاسو ليلق ءام اهيف رثب ايفو ءادسح ةيرق ىلإ مث

 ىلإ مث ةبذع ءام نيع اهبو ريثك لخنو ريثك رشب اهب ةميظع ةبرق يهو
 اهيف ةميظع ةيرق يهو هلنثك ىلإ مث هيف رماع ال ءالخ لزنم وهو ةخبس
 اهف ةرماع ةيرق يهو مجنلا ىلإ مث لوقبو قساب لختو موركو نويع

 ةلصتم اهترامعو ناكس اهف ةريبك ةيرق يهو حار مودس ىلإ اهنمو رثب

 شرجو لايمأ ةيئامث ىلع اهم شرج ةنيدمو موركو ةريثك نويع اهيفو
 يهو دولجلل غبادم امببو ريثك لخن امببو ربكلا يف ناتبراقتم نارجنو

 .كلذب نوروهشم امهلهأو مهتاراجن ابو مهعئاضب

 ةديعب رثب اهيفو نويع اهف ةميظع ةيرق يهو ةرجهملا ىلإ مودس نمو
 ةرج هبشت كلملا ةحلط ىمست ةميظع ةرج ةيرقلا هذبعو ءاما ةريزغ رعفلا

 اهنمو نميلا لمحو ةكم لمع نيب ام دح يهو اهنم ظعأ اهنأ ريغ فالخلا

 اهنكل ةريغص ةنيدم يهو ةدعص ىلإ مث ةنسح ةيرق يهو ةقرع ىلإ

 ريثك ىلإ اهنم زهجتيو ديجلا ميدألا اهب غبدي ةغابدلا رود اهبو ةرضحتم

 ىلإ اهنم اليم نونامثو ةئام ءاعنص ىلإ اهنمو زاجحلاو نميلا دالب نم
 ناويخ ةنيدم ىلإ مث اهب نكاس الو ةريغص نيع هب لزنم يهو ةيشمعألا

 8, 0, 1, لب ©

 1 هلات 14, هات 0 ٠ 2 هثس قر, هس © | تاضشي هر نالعس © ٠ 3 ءاماس ةلسح مد

 1م. ط ٠ 4 اهيف رْثب م« | ليلق اهتكاسو هروب 6146© | تايب 8: باب , تابت 5, ثابه هل, باس

 66 5 ريثك 01] ٍريْرَغ © ٠ 6 هنتك] ةشك ط, هشك 01, هسك مح, دشك © ٠ 7 مخنلا هب مجتملا

 © ٠9 سرج 0860, سرج 1 ٠ 12 ةرجيملا] هرحلا © ٠ 14 ليغ مرنإ هيب © ٠ 15 ةفرع ]ب

 هقرع 40 | ةنيدم] ةدلب ل ٠ 16 اهنه] هب 46 .٠ 17 دالب] نم نئامألا 1خ ه٠ 18 تاريخ
 151, همال.: تاودح 51, ناويح نم, تاريح ج٠
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 اهيفو نييرمعلا نم طالخأ اهلهأو ءاملل ناتكرب امفو عينم نصح يهو

 ليلج قوذلا بيط بيبز هنم عنصيو ادج بحلا ريبك ابنع لمحت مورك

 نانئا ءاعنص ىلإ اهنمو اهنم ةديعبلاو اه ةرواحملا دالبلا ىلإ لمحمو رادقملا

 ناويخيو اليم نوعبرأو ةينامث ةدعص ىلإ ناوي نم كلذكو اليم نوعبسو

 نوطب ندم فانصأ اببو اهلهأب ةرومعم هايمو عرازمو ثارامحتو ىرق

 مهدالبو ةيضابإلا دالب ناويخ نم برقبو برعلا لئابق نم لجو ناسغ

 .ةلصتم مهتارامجو ةريثك مهتاعارزو ةعنام مهلوصحو ةرماع

 برشو لخم ليلقو ةريثك مورك اهبف ةنيدم يهو تفاثا ىلإ اهئمو

 ةريغص ةنيدم يهو ةدير ىلإ اهنمو ءام ميباني اهيف ةريبك ةكرب نم اهلهأ

 اهلهألو ةقفاد نويعو ةلصتم عورزو ةريثك موركك اهب تفح نصحلاك

 يف ركذ يذلا ديشملا رصقلاو ةلطعملا رئبلا ةديرلا ينو لاججو شاوم

 نم مدقت اميف ءاعنص ةنيدم انركذ دقو ةلحرم ءاعنص ىلإ اهنمو بتكلا

 هذخأت هانركذ يذلا قيرطلا اذهو لوألا ميلقإلا نم اهعضوم ين اهركذ

 .ةلحرم نيرشع يف لفاوقلا
 ناكلم ىلإ ةكم نم جرخت نالوخ. نم مي يذ ىلإ ةكم نم قيرطلاو

 ضرتعم لبج وهو ةلحرم مملي ىلإ هنمو نورفاسملا هب لزني ءام وهو

 هب رفق يف لزنم ىلإ مث ةمابت لهأ تاقيم هبو برغملا ىلإ قرشملا نم
 هنمو ةلحرم نارئب اهيف ةريغص ةيرق يهو ةنيق ىلإ هنمو ةلحرم ءام نبيع

 ةبسحلا ىلإ امهنمو ةلحرم امهلهأب ناترماع ناتيرق امهو بيلعو هقود ىلإ

 م, 6, 1, نب ©

 2 ريبك ] ريثك © ٠ 4 ناريخ 151ه جما1.: تاونح »18, تاونج ى, تاريح © | ناويخت

 1كاو هماا.: ثاونع 751ه, ناونعو 6, نارييو © ٠ 6 ناويخ ١151ه همال.: تارثس هولل. ٠

 ٠ © و هدنر ©, ةدجولا هب هدلر ٠ ثنانأ م, ثفان ت, ثبانا 1, ثفانا ه8 6 ٠ ميعاررر هم04. 7

 10 ةقافد حل ٠ 11 ةذبر 1, ةدحولا هب هديرلا © ٠ 12 ايمضوم ركذ نه 0186© ٠ 13 ليواقألا نم

 ملقإلا يف 1 ٠ 18 ةليف] هيبق 0, هنيق 14, هيف 0 ٠019 هقرد 814 ةفرد ©, ةقرد © | ؛هندو
 ©6148 © | ةبثْطا 21, ةثملا له ٠
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 انونقو ةلحرم انونق ىلإ اهمو ةلحرم ريثك ءام اهف ةريغص ةيرق يهو

 برع اياقب هيف لزنم وهو ناراح ةشيب ىلإ مث ةلحرم رثب هيف لزنم

 ةريغص رحبلا ىلع يهو يلح ةنيدم ىلإ اهمو ةلحرم ةبذع رثب هبو
 ناكتض يداو ىلإ ةيلحاسلا يلح نمو اهناكم يف اهانركذ دقو ةلحرم

 اهانركذ يلا ناظقي ةشيب ىلإ هنمو ةلحرم ناكتض ةئيدم ىلإ لصاولا

 اهنكل ةريغص ةيرق يهو نيرقلا ناراح ىلإ مث ةلحرم ءاعنص قيرط يف

 يذ نالوحن ىلإ اهنمو ةلحرم ةليلق تاليخمو ةيراج هايم اهفو ةرماع

 .ةزع مهو ةعنم اهلهألو ةئيصح- ةعلق يهو مي
 نم ةعطق ةمابتو ةمابت ضرأ يف يه اهانركذ يتلا دالبلا هذه معيججو

 اهنم رمثو هيلع ةفرشمو يمزاقلا رحبلا نم اهوأ ةكبتشم لابج يهو نميلا

 اهقرش يو مزلقلا رحب اهبرغ يف ةمابت دودحو قرشملا ةهج يف عئاطق

 ىلإ ةجرشلا نم ةمابت ضرأ لوطو لامشلا ىلإ بونجلا نم ةلصتم لابج

 نم نميلا ةماهت ضرأ ضرعو ةلحرم ةرشع اتنثا لحاسلا ىلع ندع
 ةنيدم اضيأ اهيقرش ينو مايأ ةعبرأ ريسم نوكي ةقفالغ لمع ىلإ لابجلا
 وحن ىلع ءاعنص امونج قو ةدجو ةكم املاش يبو نارجنو شرجو ةدعص

 بطق ةكمو لئابقلا عيمجج نم برعلا حارص ةمابت ضرأبو لحارم رشع

 نورشع ءاعنص ىلإ ةكم نف نميلا دالب يهو ةبرع ةريزج لهأل دصقمو

 ىدحإ ةماميلا ىلإ ةكم نمو ةلحرم نورشع ديبز ىلإ ةكم نمو ةلحرم

 2 0, 1, ذب ©

 1 انوُشاَت 8, انوتف 6, نوت © | ةحرم ةبذع انونقو نا“ .٠ 2 ةلحرم هوت. © | ةشيب]

 هشن خر ةسب © | تارح ف ٠ 3 ىلح ل14 ٠ 4 ىلح 58 0, ىلح 1 | كإ هميم |

 ناكنص جملل. ٠ 5 هشيي © | تاطعب ت ٠ 6 ءامنص هرج. هل | نرقلا هبه ٠ 7 ةلحرم

 هرج. ل ٠ 11 قرثلا ه | ةمابت - اهيبرغ يف نم“, نك« ا 12 ةحرلا 2ةمعب ةحرسلا 1 ٠

 13 ندبلا 00.0 ٠ 14 لع] شرأ © | دقئالغ 8, هنيالع قي هتدالغ © | ريسم] ةفاسم ح « 15 شرّجو
 2 شرحو 01, سرحجو ملإ سرخو 0 ٠ 16 اعرع 6 16, ءاحرص ك ها 18 ديبُر هي © ٠
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 ىلإ ةكم نمو ةلحرم نوثالث قشمد ىلإ ةكم نمو ةلحرم نورشعو

 اهتكمأ يف ةروكذملا تاقرطلا هذبب يتأتسو ةلحرم نورشعو سخ نيرحبلا
 .ىلاعت هللا نوعب

 سداسلا ءزجلا هولتيو هلل دمحلاو يناثلا ميلقإلا نم سماخلا هزجلا رجن

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هنم

 م, ا, 1, ذر, 0

 ٠ ممو؛ ةلحرم: ةلحرم [ى/ع] رشع دحا ةداميلا ىلإ ةكم نمو موو. ظ1 (148,ي-149) 2

 لامت] الو لوح الو ليكولا معلو يبسح وهو لكوتأ هيلعو نيعتسن هبو ريختسن هايإو لاعتو هئاحبس 3
 ىلاعت هللا  زجن هو. 6, ةئمضت ام ركاذ ىفقنا انهو 4 ٠ © هللاب الإ ةوق ق, هتوقو ىلاعت ى, هترقو

 (هدحوو هرج. 1) ءدحو هلل دمطاو يناثلا ملقإلا نه سماحلا ءزجلا 14ب ءزجلا يف مالكلا ىفقنا انهو

 مدازو اهيلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو ديحم انديس ىلع هتاولصو اريثك هلل دمحلاو يناثلا ماقإلا نم سماخلا
 ٠ © اميلشعتو افرش



 سداسلا ءرجلا

558110 58:4 

 ةروصعلا هالبا نم هيف لصحت يلاثا يلقإلا نم سداسلا ءزجلا اذه نإ
 نم ءاصقتساب كلذ دعب هرسفن مث المحم نآلا هركذن ام ةروهشملا روكلاو
 نم ءزجلا اذه يفف هللا نوعب كلذ يف انل قبس ام بسح ىلع لوقلا

 بصحن ولعو نارجنو ظاكعو ةلابتو ةشيبو شرج ةمولعملا دالبلا دعارق

 تاهلقو روصو تومرضحو مابشو بصحي لفسو رحشلاو برأمو رافظو

 ةمرضحو رجحو نورتبو نامحرمو حنمو لاعسو رفعلاو راحو طقسمو

 نامرببو رجهو حضاو ةقربو ةيملسو ةرقنلا ندعمو ةمارو ةرجوو نيتيرقلاو

 ٠ ظ .رافلجو ليجلاو

 5, 6, آ, خب ©

 1 هيف لصحت] لصحي © | ةروسلا] ةفورعمللا ه ٠ 3 قبس] مدقت © | انل هدي. » | كلذ يف
 ةهتب © | ةئادبس هللا ه4 ٠ا 4 سرج هي سارجأ © | ةشيبو 8, هشنو هلو هشييو © |
 هلابتو © 1, هلاثتو ©, هرج. هل | ظاكشمو 8, طاكعو © هب اظاتكلعو © | تارخنو 51, تاةرجنو

 © | بسن قلعو طب بصح قلعو هر ؟بكمحم  ىلفو © .٠ 5 رافظو دمد !ةي. 8, اهطو

 6 | بصحي لفسو رحشلاو 755, بصحت ه, بصح 6 © | مايشو 61, ماشو مهله مايشو © |

 تومرفحو] توءرشح م | روصو 1 | تاهلبو ©, تاهلب روصو © ٠ 6 رْفَّسْنلاو 5, رغعلاو 6,
 رععلاو 1, رمغلاو (7) هل, ريملاو © | لاّمْسَو 8, لامسو 03, لاثّسو © | مشمو 5, حلمو ه |

 نامس ريسو 21, نابغ رسو © | توربو, نوريثو ه, ثوريبو © | رجحو 5 | همرشقحو 5,

 همرقحو 0, هم رشحو © ٠ 7 ”ءرجوو 0, هرجوو 14, هارحو © | همراوو 614 ةّماراوو
 © | ةرقنلا] ةرقلا 81, ةرقثلا ©, هدنتلا ه, هرقْتلا © | ةيّملسو 8, هيملسو ©, هملسو ]1

 هميلسو م, هيملسو © | ةق'ربو ©, هقربو 14, هّقريو © | رجهو م09 !هههبا 8, ضهور 1 |

 نامربو 614, تاّمربو © .٠ 8 ليجطاو 8, لمجلا»و تث©, لمطاو 1 | راغحو تهب

 رافماجو © ٠ ش



 ١ه١

 هيفو ريوعو ريسك البجو رودردلاو ناواك نبا ةريزجو شيك ةريزجو

 دالبو دعاوق اهلك دالبلا هلهو نكسم لابجو نيربسلا نامرك دالب نم
 .هللا لوحم نآلا مهركذن متأو فئاوط اهرمعي

 براقتت دالب اهلك نارجن ةنيدمو ناويخ ةنيدمو شرج ةنيدم نإ لرقنف
 ين ءيش اهغلبي ال يتلا ةيناميلا دولجلا غبدت اببو ةرامعلاو رادقملا يف

 نوبلقتي تاراجنو بساكمو عابضو عرازم امو هركذ قبس امك ةدوجلا

 نارجنو ناويخ نيبو لحارم عبرأ ناويخو شرج نيبو اهنم نوشيعتيو اهيف

 .كلذ لثم نارجن ىلإ شرج نم كلذكو لحارم تس

 ةلابت ةنيدمو لحارم عبرأ امهنيبو ةكم فيلاخم نم ابنإف ةلابت امأو
 الو بارت ةمكأ لفسأ يف ىيهو لختمو عرازمو ةققفدتم نويع اهل ةريغص

 اهبلإ راص«و> ناورم نب كلملا دبع لبق نم فسوي نب جاجحلا اهو
 يتلا ةمكألا هذه لفسأ يف اهنإ هل ليقف اهنع لأسف اهرب مل اهلإ غلبو
 مث اهب نوهأ اهيف لاقي نأ قيلخل ةكأ اهرتست ةدلب نإ لاقف كيدي نيب

 .جاجحللا ىلع ةلابت نم نوهأ لاقيف الثم كلذ راصف اهنع فرصنا

 2, 6, آ, ذر

 ٠ نوربا م, ثورا © 1, نوثربا ع | ريح 5, راج لإ يحج 0, ريخ ةربزجو ن3. 1

 | © شك © | نايلكرا هر ناوك نا ةريزجو هنو. © | روثدرأللاو 5, رودرالاو 1, هنت 2

 نوسلا 6, يوسلا 1, يربسلا هل, نيرسلا © | نكلمت 5, نيكس 3 ٠  8#ريسك 5 | رياوعو

 شرجآ 8, شرح 0, سارح 1, سرح ٠015 © نكلم 1, ركم هل | هللا ب نكسم هرب ,©

  68تاوش ةئيدمو 95“, ثارثح 8, ناوثح 1, تاريح مل, تازيح © | تارجت همه | 86

 شرح ثيبو ممه !هه, 28, شرح ©, سرح ٠0208  4ةيناميلا] ةيئيثلا 6 .٠ © مب | دالب نمي.

 نارثحو 8, ناونحو 6 14, نازيحو © | ناونح 53184, تاريح © | تارخنو | ©14

 ةهابت امأو مدد اهو. 8, كبت تهع 10 ٠ شرح 0, س'رج 1, سرح م09 60.٠ م
 اهيلإ ملب املف 6 1, اهلصو املف 13 ٠  1346راص م, راس 12 ٠  14ةعفدنم 7 | بارت نم 11

 ٠  8جاححلا ىلع همه انه. 15 ٠  2اهرتت دمع امه. 14 .٠ © م, اهثلب ايلف 0 | هذه نص.

10 



١6 

 عبرأ شرج ىلإ ةشيب نم كلذكو اليم نوسمح ةشيب ىلإ ةلابت نمو
 ةيرق ظاكع قوسو لحارم ثالث ظاكع قوس ىلإ ةلابت نمو لحارم
 ةعمجلا يف اموي قوس اهلو ةريثك هايمو لو عرازم اهل ةعماج ةنيدملاك

 جوحملا تاراجتلا نم عاونأب مويلا كلذ يف اهيلإ دصقي دحألا موي كلذو
 هعضرم ىلإ دحأ لك فرصلا ءاسملا ىبسمأ اذإف ةيحانلا كلت لهأ اهلإ

 .لحارم سمخ نارجن ةئيدم ىلإ ظاكع قوس نمو هناكمو

 رابكلا دالبلا نم فلس اميف رافظ تناكو بصحبي ةبصق يه رافظو

 نميلا كولم لزنت تناك هبو روهشملا نادير رصق اهب ناكو ةروهشملا

 اذه يف اهب نكل اهنكاس لقو اهؤانب مدهت دق اهرثكأ بارحخن نآلا يهو

 مثلو عئاضبو لاومأ لوضف مو اهب نونكاس اهلهأ نم اياقب تقولا

 .هلهأل ةيافك هيف لختو ةليلق عرازم
 اليم نوثالثو ةتس رامذ ىلإ رافظ اهمسا يتلا بصحم ةنيدم نمو

 نصح ىلإ بصح ولع نمو اليم نرعبرأ ءاعنص ىلإ رامذ نم كلذكو

 دنجلاو اليم نورشعو ةعبس دئجلا ىلإ ةجنلا نمو اليم نوثالثو ةتس ةجنلا

 نمو ريبك لت ىلع وهو ءام رابآ هبو نالوخ نم موق هبو رماع نصح
 ةعبرأ قلع نصح ىلإ رافظ نمو اليم نوعبرأو ةئام ءاعنص ىلإ دنجلا

 5, 0, 1, ذر, ©

 1 هنسب من. 7, هشبب طأك 01 0, هشبل طأك هل | سرج 0186© ه٠ 2 هلابت © 1 هب هتلاست

 © | طظاكتع مع ممو اهو, 5, ظاكع' قلك“ 8, ضاكم طلو قر ظاكع' طلو 12 ٠ 3 امري عمد

 اميه. 5 ٠ 4 جوحملا] جرخملا © ٠ 5 اذإف ةيحانلا ممص 1ع. 2 ٠6 ظاكع' م16, شاكع

 ©6 | لحارب سمه ا68. 2 ٠ 7 يه ههتن © | بصغ 0 4 ٠ 8 ةرويشملا همم. © | اهم ثاكوز

 ناك رافظبو © | روصق هل | كولم - رمق ممد طعدم اع. |[ ةيروهسملا ت | هيو هب 6 ٠

 و نرثك اساس اذه عمو طووغ عه. 2 ٠ 11 هلهأل ةءانك حمم !عيو,.2 ٠ 12 بمحي 8, بصغ ]1

 بصح م, ”بُصتحي © | راّمذ 81, رامد © ٠ 13 راّمُذ 8, راّسد © | ولع نمو] ىلإ ءاعثس نمو
 قلع هل | بلعجت 8, يصح ىلإ بصي © | نصح همي. ها ٠ 14 ةجللا مم. طب ةحبلا أو

 ©, هيلا هاو ه | دنحلا 5, دتحلا 61 | دسحلاو م, دتلاو ©, ذنطاو 1 ٠ 15 رماع] عئام ه ٠

 16 دنحلا م, دخلا 6, ذحلا 1 ٠



 م؟ ١

 ةيراج هايم هبو ةميدقلا برعلا نم ةلج هبو بصحي نصح. وهو اليم رشع

 لحم هبو اليم رشع ةتس بصحم لفس نصح ىلإ هنمو تاليخت ليلقو

 .ةبذع نويع نم ةيراج هايمو
 مدقلا يف تناك ةيرقلا هلهو لحارم ثالث برأم ةيرق ىلإ رافظ نمو

 نب ناميلس رصق ابو برعلا دالب يف ةروهشم نقلخلاب ةرماع ةريبك ةنيدم
 رثأو سراد للط الإ نآلا هنم نبي ملو حاورص رصقلا اذه ىمسيو دواد

 ناك اهبو ناميلس جوز سيقلب رصق وهو بيشقلا رصق برأمبو رباغ

 مثآلا عيمج يف مولعم هربخو روهشم هركذ دسلا اذهو مرعلاب ىمسملا دسلا

 برعلا لئابق نم أبس اهلهأ رثكأ ناك برأم ةامسملا ةئيدملا هذه نأ كلذو

 عاش دق ام مهألا رئاس ىلع ريكلاو بجعلاو هيتلا نم مل ناكو ةيريمحلا

 ةنيدملا هذهب مل ناكو هناحبس هللا مئنأب نورفكي كلذ عم اوناكو هركذ

 ناكو هللخ نم اونمأ دق ةعنصلا قيثو ءانبلا ميظع دس ءاملا ىرجم يف

 دق هبلاوج نم اروصحم ءاملا ناكو ةماق نيرشع نم وحن هيف عدتري ءاملا

 مولعم برش ةليبق لكل ناكو هيلع مهلكاسم تناكو هتعانص اوقثوأو هونقتأ
 دسلا ناكو لدع ةمسقب مهعرازم يف هنوفرصيو هنم نوقسيف مهلإ بصني

 مهتعاج تنشتو مود عاطقنا هللا دارأ املف فينملا لبجلاك ةئيدملا هذه ولعي

 عقرف نومنان مهو مهءاجف ريبكلا ليسلا مهيلع لسرأ مهمايأ مارصناو

 لتقو تاءانبلاو مثاهلاو مثألاو ىرقلا نم اهرواج امو ةنيدملاب رمو دسلا

 اوراصو نسلألا تلبلبتو برعلا تقرفتو رذم رذش مهقرفو لكلاب لكلا

 م, 0, 1, خذ, 0

 1 ةلح] ةلمج © .٠ 2 ةيراج - ليلقو هج. ل | بصخي 2: لنيصخ عمال, ٠ 4 ةيرق هدتء هل *

 5 قلخلا ةريبك ةرماع © ٠ 6 مالسلا هيلع دواد © | ساوارص طر حاو رمق م6 . 7 بغقلا 5,

 ٠ #» مدَّعلاب © | اذهو] رهو © | ,ممألا] شرألا  .و رثكأ 8 ٠ © بيسقلا ه | نيقل :٠
 13 هين] هفلش 14. | هيناوج] هتبارج © ٠ 14 اوقثوأو) اونقتأو © ٠ 16 هناحبس هللا 4 | مهتلود

 14 .٠ 17 لا لسرأ © | ريبككلا] ريثكلا ك4 ٠ 18 رموإ رهو © | ممألاو متاهبلاو 14 ٠

 19 اوراسو 14 ٠



 غ١

 تومرضح نم موق اهيلإ عجارت راثآ ةنيدملا نم يقبو براغملاو قراشملا يف

 .نآلا ىلإ اهورمعف

 اتنيدمو لحارم عب رأ تومرضح دالب نم مابش ةنيدم ىلإ برأم نمو

 امأو اهركذ مدقت دقف ميرت امأف مايش ةيناثلاو ميرت امهادحإ ترمرضح

 عينم لبج وهو مايش لبج ةنق يف هلهأب عماج عينم نصح وهف مايش
 ةرماع ةريثك ىرق هالعأ يو دهج دعب الإ هالعأ ىلإ ىقترب ال ادج

 لبحا اذه يف دجويو دئاز بصخخو لخنو تالغو ةيراج هايمو عرازمو

 اهدوجو دلع اهتاذ يف يهو عزتللا راجحأو تسمجلا راجحأو قيقعلا راجحأ

 لمعتف اهل ةروهشملا اهتامالعب اهبالط الإ اهفرعي ال ةيبارت ةيشغأب ةاشغم راجحأ
 يكحبو اهرهوج ءافصو اهنسح رهظ تلقصو تلمع اذإف راجحألا هذه

 اهاصحو ةاصحم ةيدوأ يف راجحألا هذه نودجي مهنأ اهوجرختسمو اهالط

 نوتأيو اهنيب نم راجحألا هذه نوطقليف ةنسحلا ناولألا نم عاونأب نولم
 .دالبلا هذه نم راجتلا اهب زهجتيو اهنومكحيف اهعانص ىلإ. ام

 لئابق اهبو رحشلا ضرأ اهقرش ةهج نم تومرضح ضرأب لصنتو

 اب لدعي ال برعلا ءالؤه دنع ةجتنملا ليإلاو حرص برع مهو ةرهم

 معتو مالكلا مهفت اهنأ الإ بسني ام بيرغ نمو ابيرج ةعرس يف ءيش
 تباجأو تءاج اهب تيعد اذإ ءامسأ او هملعت بدأ لقأب اهم داري ام

 ناسلو رحشلا ىمست ةرهم ضرأ ةبصقو كلذ يف ناوت الو ريخأت ريغ نم

 مب ©, 1, فر © أ

 1 مجارتو © | ماوفأ 4 .٠ 3 مايش] مامبس © ٠ 4 مارت مم. », متري 1, مرم هل |

 ةيناتلاو] ىرخألاو 1 © ...ًألاو ىا| مايش > | ميرت هلا مب هب مرت 0 | مدقت دقف] مت دنث

 0614© ٠ 5 ماس © | ليج وهو - عينم 050. 0 ء 6 ةرباع هيب © ءاه تكليملا 1

 تسكحلا 0, ثسحلا ه, تسحلا © . 9 ءافصو - ةيشغأب ممز 6همم !هو. ٠ 13 ابنوكحيف

 © ٠0 14 اهيق رث ةهح نم همت:14 | رحشلا 51, رسشلا © م0 15 ةركيم 8, هرم ©

 م0, ةرثيم 1 | حارص | اب لدسي] اًهدمي © ٠ 16 يفإ نم © . 18 تارت الو تاوتالاو

 ٠ رجشلا#© | ©



 هه ١

 رثكأو ميدقلا يريمحلا ناسللا رهو مهفي داكي ال ادج مجعتسم ةرهم لهأ

 زعملاو لبإلا مهبساكم لجو ةرهم لحاور الإ اهرمعي ال رفق ضرألا هذه

 يف داصي قزولاب فورعملا كمسلا فلتعت مهدالب يف يلا مهاود ةلمجو

 فلعتو سمشيو داصي ادج ريغص توح وهو نامع دالب نم رحبلا كلذ

 مهلكأ امنإو اهزيخ الو ةطنحلا نوفرعي ال ةرهم لهأو لبإلاو باودلا هب

 نولوعي الف هرفلأو هوداتعا دق ءاملا ليلقو نابلألا مهببرشو رومتلاو كومسلا

 ائيش لكأو مل ةرواحملا دالبلا مهدحأ لد ىتمو ةيذغألا نم هريغ ىلع

 ةرهم دالب لوط نإ لاقيو كلذل ضرم امبيرو الأ كلذل دجو ةطنحلا نم

 ةسمخ ىلإ اليم نيرشعو ةسمخ نم اطوط عيمجج يف اهضرعو ليم ةئام عست

 حايرلاو لايس لمر اهلك ضرألا هذهو كلذ نود ام ىلإ اليم رشع

 ثالث ندع ىلإ رحشلا دالب رحآآ نمو ناكم ىلإ ناكم نم هلقنت هب ةبعال

 .ليم ةئام

 دالبو لامشلا ةهج يف امل ةرواجم يهو نامع دالب ةرهم ضرأب لصتيو

 نم ةيمورحلا هكاوفلاو لخنلا ةريثك يهو اهلهأب ةرماع اهتاذب ةلقتسم نامع

 روص اتنيدم نامع دالب نمو كلذ وحنو بنعلاو نيتلاو نامرلاو زوملا

 امهنكل ناتريغص ناتنيدم امهو يسرافلا حلملا رحبلا ةفض ىلع اهو تاهلقو

 نيبو اليلق ولؤللا نيتنيدملا نيتابب داصيو رابآلا نم امهبرشو ناترماع
 .كلذ نود رحبلا يثو ربلا يف ةريبك ةلحرم تاهلقو روص

 م, 0, 1, هب 0

 1 وهو] اذهو © | ةره» لئابت اهب لقتنت رنق يهو لحاور ضرألا هذه (لهأ 1) رثكأو
 14 ٠ 3 فورمملا] ىسملا © | قرولاب 1, قرولاب ه, قرولاب © ٠ ه4 ادج همت. ه ٠ 5 لبإلاو

 ن8. 0 | ةرهم] هرم © . 6 كلذ اوداتعا دقو 14 | هرفلأو] هرقلأو © ٠ 8 لوط هب 6 ٠
 10 هلايس لامر © ٠ 11 دالب هج. © | نجحش 1© ٠ 13 ثامش © ٠ 14 ةيموزلحلا 8, ةيمورجلا

 1, هيمدرحلا هل هيبورجلا © ٠ 15 موو( تامرلاو : لج رفلاو © | تامشه © | رولص 516 ٠

 16 تاملقو ه, تايلقو © | حلملا همم. © ٠ 18 روس 510, ررح م | تادلقو هب تاهلقو © ٠
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 نايرجم رحبلا ينو ربلا يف مايأ ةسمحخ ةمجحلا سأر ىلإ روص نمو
 شيشحلا بغ يرش يف رمي رحبلا ةفض ىلع لاع لبج وه ةمجحملا سأرو
 يلو هيلع بكارملا ترسكت امبرو لصي ثيح ىلعي الف ءاملأ يف نفدنيو
 .ؤلؤل صناغم ةمجحملا_سأر

 ىلع اهنم برقبو ليم اتثاه راح ةنيدم ىلإ لحاسلا ىلع تاهلق نمو
 اهشياعمو اليلق اهرماع ءاتشلا يف نوكي ةيرق ىهو امد ةيرق لحاسلا

 ةرماعلا ةنيدملاك نوكت اهنإف فيصلا يف امأو ليلق اهلهأ فرصتو ةدساك

 .اهب جرختسملا ولولا ديجي ةروهشم يهو ادج ديلا ولؤللا صاغم اب نأل
 ال البم نوسمخو ةئام عبرأ نامغ اننيدم امههو راحص ىلإ طّقسم نمو

 نامع ندم مدقأ يهو يسرافلا رحبلا ةفض ىلع راحص ةنيدمو اهب نكاس

 ام دالبلا راجت نم ةنس لك يف اهدصقيو اثيدحو اميدق الاومأ اهرثكأو

 عاونأب اهنم زهجتيو نميلا عئاضب عيجج بلحي اهلإو مهددع ىصحم ال
 نمو ريثك لخم اهبو ةحبرم مهرجاتمو ةعساو اهلهأ لاوحأو تاراجتلا
 يف ناكو ةبيطلا ةبيجعلا رامثلا نم ريثكو لجرفسلاو نامرلاو زوملا هكاوفلا

 عاطقنا ببسو كلذ مطقناف نيصلا بكارم اهنم رفاست نامزلا نم ميدقلا

 ةريزج طقسم لباقي امم سراف رحب طسو ي نأ نامع ةئيدم نم رفسلا

 ضرع يأ اليم ةرشع انثا اهوط ةعبرم ةريزج يهو شيك ةريزج ىمست

 نسحأو اهنصحف نميلا نم لماع اهيلوف شيك ةنيدم اهيفو اليم ةرشع ينثا

 2م, تن, 1, خب

 ٠ ةمّيْسَتلا» 2 ٠ روُص ©, روح م | ةمّجسملا 80. ةمححملا 1 | مايأ] لامأ خف 1
 3 ليدسو © .٠ ى هةيجسملا © ٠ 5 لخالا ىلع همي. © | برقيو » ءا 6 اند] ايد © ]

 اليلق اهرماع مم 1ع. 8, ليلق ةرماع حك ٠ 7 اليلق حك ٠ا8 ديطل ©© | أرب هس. ©, اهنم

 م0 .٠ 9 نامه اتنيدم] تاترماع تاتنيدم 6142© ٠ 10 اع همت. © | ثامش © ٠12 ميج

 هن. + 13 هحيرم © .٠ 14 ممدأ رامثلا : ةنسحلا 0146 ٠ 15 نتامزلا نم وصب © ٠

 16 يمت ةريزح هو. 4 ٠ 17 سيك © ٠



 هاب ١

 رضأف ةيلحاسلا نميلا دالب هب ازْغف الوطسأ اهل أشنأو اهرمعو اهلهأ ىلإ

 رفسلا كلذب عطقناو دالبلا فعضأو الام دحأل كرتي ملو راجتلاو نيرفاسملاب

 لوطسألا اذه وزغي شيك ةريزج بحاصو ندع ىلإ داعو نامع نم

 هرش نوبابيو هنوفاخم دنملا لهأو نورماقلا دالب ىلإ لصيو جئارلا ةئيدم

 انيكحو دلحلا دالب يف اهانركذ دقو تايعشملا ةامسملا بكارملاب هنوساويو

 بارغلا لوط اهنم بكرملا لوط نوكي تايعشملا هذه نأ اه انربخأ نمع

 اذه تقو يأ ربخم ربخأو لجر اتثام هيف فذجي دحاو دوع نم لماكلا

 تايعشملاب ةامسملا بكارملا هذه نم شيك ةئيدم بحاص دنع نأ فيلأتلا

 بكارملا رئاس نم هدنعو ةدحاو ةعطق نم اهنم دحاو لك ابكرم نوسمح

 لاومأ هدنعو يبسيو وزغي لاخلا هذه ىلع نآلا وهو ةديدع ةلمح ةقفلملا

 موركو راقبأو مانغأو عورز شيك ةنيدمبو ةقاط هب دحأل سيلو ةريثك

 يذاحبو نايرجم ةريزجلا هذه ىلإ راحص نمو ديجلا ولؤللا صياغم اهيفو

 نامرك لحاس نمو ىرجم امهئيبو لطقسم نميلا دالب نم ةريرحلا هذه

 ظ . طشو زيتلا

 داو امهنيب نالصتم نادلب نيموي ريسم ىلع ةيربلا يف راح لباقيو

 ناتنيدم امهو رفعلا :رخآلاو لاعس ندلبلا دحأ مساو حلفلا يداو ىمسي

 امهو رمتو لخم قئادحو عرازمو ريشك لخت امبب ناترماع ناتريغص
 اهيف امه يتلا ضرألا ىمستو حلفلا رهن نم امهبرشو ردقلا يف ناتبراقتم

 2م, 0, 1, هر ©

 ٠  4ةنيدم] رزج © | حنارلا 1, جئارلا ه | روماقلا ه | دنلا] دنلا © | هرث] هرفس 4
 5 تايعشملااب 1, تايفشملا 80, تايفسملاب ه, تايفشملاب © | تايمثملا .انركذ دقو هم. 1غ ٠ 6 نأ

 تايعشملا هذه] اهنأ © ٠ 57 لماكلا همي. ع | فحم 1, فدتب © ٠ 8 تاينشلا 2ةمع ٠
 10 هففللا تك | اذه ه4 ه 11 هب هرص. © | مورك اهفو © .٠ 12 اهيفو] ابو 1 | يداحيو

 6 ٠.0 14 طّطوازيتلا م, طشوربتلا ق, طشوزبتلا 1, طئورسلا م, طسربتلا ح ٠ 16 جلفلا © |
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 18 جلفلا © | ىمسيو هل ٠
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 ةئيدم يهو حنم ةنيدم موي فصن ردق ىلع نيتنيدملا نيتابب لصتيو ةوز"'

 ىلع يهو ءام نويعو ليخن اهب مرش لبج ىمسي لبج لفسأ يف ةريغص
 لفسأ يف يهو ناتلحرم ابرغ نامع رس ىلإ حنم نمو حلفلا رهن ةفض

 تارامعو ىرق هيلع ريبك رهن وهو حلفلا رهل ثعبنم ثيح مرش لبج

 .هرافلج ةيرق ةبرقمب رحبلا يف بصي نأ ىلإ ةلصتم
 اذه انتقو يف ةارشلا رثكأو ةارشلا نامع دالب لهأ ىلع بلاغلاو

 كانه مهو نامع دالب يلرغ يف نورثب ىمست ةدلب نورماع نورشحنم

 .هلفسأ يف نورثبو مل لبي نونصحتم مهو تارامحو ىرق

 يهو ليه ةئام مست نوكت ارود نامحع دالب دودح نإ لاقي اميفو

 نيبو ليلق جلت هالعأب لزنب مرش لبج نأب ركذيو ةراح دالب ةلمجلاب

 ابلإو دبرعلا ىمست ةيح نامع دالب ينو ةلصتم رارب نامع دالبو دجم
 زفاقتلا ةريثك يهو يذوت الو خفنت ةبح يهو دبرعملا ناركسلا بسني

 تعضوو اهسأر نم قثوتو جاجز ةينآ يف تعضوو تذحخأ ىتم اهبنأ ىحو

 اهيف ةيحلا دجوت مل ةينآلا تدقفت مث نامع دالب نع تجرخأو ءاعو يف

 اضيأ نامع دالب ينو عئاش اهب رابخإلاو ةيحلا هذه يف توبثم اذهو هجوب

 الف هتضع ناسنإلا نم ةحراجي ترفظ اذإ دارقلا ىمست ةريغص ةبيود

 دودلا كلذ لازب الو دوذتتو حبقت نأ ىلإ ديازتتو وبرت اهتضع لازت

 م, 6, ريب, ذب كت هرج رو

 1 هور م | ردق] رادقع1ه | ممم ٠ 2 ملفلا ربث لين ابم] حلالا رب ثعبنم ثيح
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 اهلهأب رضت ةريثك ةدرق نامع لابجيو تومب ىتح ناسنإلا فوج يف ىبسي

 الإ اهعافد قاطي ال ىتح- ريثكلا ددعلا ابنم عمتجا امبرو ايلك ارارضإ

 .اهعافد ىلع ردقي ذئنيحو ماعلا حالسلاو ماهسلاو يسقلاب اهلإ جورحخلاب

 نامع قيرطو ةلحرم نيرشع نم وحن نيرحبلا دالب ىلإ راح ةئيدم نمو
 امتإو ناكسلا ةلقو رافقلا ةرثكل ادج ةبعص اهريغ وأ ةكم ىلإ ةيربلا يف

 نإ نورفاسي ندع نمو ندع ةنيدم ىلإ رحبلا ىلع بكارملا يف نورفاسي

 نيرحبلا ىلإ نامع ضرأ نم يتلا راح نم كلذكو ارحب وأ ارب اوؤاش

 مهتاراغو مهتبراحمو اهب برعلا عزانتل كولسلا ةرذعتم قرط لامشلا ةهج يف

 نم ءيش يف الو هسفن يف نامأ مهعم رفاسل سيلف ضعب ىلع مهضعب
 هلام

 يهو ةماميلا ضرأ لامشلا عمو برغلا ةهج نم نامع ضرأب لصتبو

 اهلو ةيلهاحلا دهع يف ةماميلا ءاقرزلا هله تناكو ةماميلا ءاقرزلا دالب

 لاو اهلاومأ ذخخأو اهببسو اهلتق ىلوتو بتكلا يف ةروكذم ةروهشم رابخأ

 اذه ىلعو نائفا ىمسي داوب ةقدحم اهدالبو باطخلا نب رمع لبق نم

 ةرماع ةنيدم يهو ةمرضحلا ىمست ةفورعملا مهتيدمو مهارقو مهتارامع يداولا

 .زاجحلا دالبب رمتلا رئاس نم رثكأ اهرمتو ريثك رمتو ليختو عرازم اهب

 5 0, ذر 05

 1 ىعسي] ىقءتسي 0 | ليحيو ه ٠ 2 ايلك] اديدشك © | ريثكلا همي. | اهعافد-الإ

 هرص. 08 ٠ 3 يسقلاب هن. ه8 | ماعلا] ماتلا ك4 ٠ 4 ةئيدم] دالب ى 08, اهئمو راحس دالبو

 © . 5 يف هم. 0 | بمص 46085 | رهادج © | نكاسلا © ٠ 6 رحبلا ىلع هس. هذ

 ©0608 .٠ 7 ثامعت ت ٠ 8 قيرط © | ةرذعم مه ٠ 11 نامع' © | برغملا 4085 ٠ 13 اراخا

 0 | روهشم 6 | ةروكذم همم. © | ىلاوتو ه | باطخلا نب رمج لبق نه رلاو] ديلولا نب دلاخ
 اههنع هللا يضر قيدصلا رككب ىأ لبق نم يلاولا © ٠ 14 هنع هللا يضر باطخلا نب رمح هل | نانا
 8, ناتا هر نائفا نب نابتا 05 ٠ 15 مهترامس مى © 8, هترامشه © | ىمتو © | ةءرفحلا م, همرشملا
 مل, همرقح مك“ ةمرضللا ©, همرصحلا 0 ٠ 16 اين] اه © | رمتر هج. 6 4608 | اهرمثو

 68608 | رمثلا © | زاجحلا دالب ريت ب 0 ٠
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 ةنكاس ةكلملا ةماميلا تناك اهببو بارخن نآلا يهو رجح اهندم نمو

 ةرامعلاو ردقلا يف ناتبراقتم ناتنيدم اهو ةيملسو ةقرب اهب لصتيو اهتقو يف

 .دالبلا نم رغصلاو

 لإ مث ةلحرم ضرعلا ىلإ ةماميلا نم وهو قيرط ةكم ىلإ ةماميلا نمو

 ادص ىلإ مث ةلحرم ارفسلا ىلإ مث ةلحرم ةينشلا ىلإ مث ةلحرم ةقيذحلا

 نيتيرقلابو ةلحرم ةرصبلا قيرط يف يذلا نيتيرقلا نصح ىلإ مث ةلحرم
 ىلإ مث ةلحرم ةجقط ىلإ مث ةلحرم ةمار ىلإ نيتيرقلا نمو قرطلا عمتجم

 ةبيقرلا ىلإ مث ةلحرم ةجلق ىلإ مث ةلحرم ةليدج ىلإ مث ةلحرم ةبرص

 مث ةلحرم ةرجو ىلإ مث ةلحرم نارم ىلإ مث ةلحرم ءابق ىلإ مث ةلحرم
 ناتسب ىلإ مث ةمايب يهو ةلحرم قرع تاذ ىلإ مث ةلحرم ساطوا ىلإ
 ىرقلاو نوصحلا هذه نم لحارملا هذه ركذنسو ةلحرم ةكم ىلإ رماع نا

 .هللا لوح ايفاش اركذ اهعضاوم يف ىنكامالاو

 رجحو ةمرضحلا نيبو اهانركذ يتلا رجح اهضارعأو ةماميلا دالب نمو

 8, ترهب نى 05

 1 رجح 5 ٠02 هقارب 2 | ةيملسو ممر ةعتق 188. 2, دم. ثب هّيصلسو 0, هعيلسو 5. ملسو

 0 ٠ 3 ريصلا ه, روغملا © | دالبلا نم هزت. 405 ٠ 4 رهو 6 4 0, يهو 08 | شرعلا

 موه 6ء26 !ءي. 8, سرعلا مه, سوفلا © ٠ 35 ةقيذحلا 5, ةقيذحلا .6, ةقيدحلا هب هفيدحلا حب

 هقيدحلا © | ةّينثلا 8, هيقالا (» ©, هّسئَّملا © | ارفصلا 6086, ارمص 0 | اذص هل

 6 ةلحرم ةمار ىلإ - نصح ىلإ مث همي. © | نيئي'رقلا 8, نيشرملا © . 7 ممتع ىبا 5.0.

 0 | نشيرقلا 0 | ةمار هب ةماد 8. ةمآار © 5 | هحبط 0, هحفط هي, ةجقط © 0, ةحفط 8 ه 8 ةفرع

 ©, هيرم هر هير ©, هبرص 0 | ةليردح ط, هليدج 0 0, ةبيدح م, هليدح © | هحلق 0, هجلف ©,

 هحلقرم © | هيشرلا (7) 0, هيفرلا حر ةّسسقرلا نور. م ٠.09 آنت هر انت هع اينو |

 نار 5 | ةرجو 8, هرحو 08, نارجو ©, هدجو © .٠ 10 ساط'را 8, سالوا © |

 قارع تاذ 84 ٠ 12 اهمضوم © [ لامت هللا ه, هتوتو هللا لوحب © ٠ 13 ةمرثفملا م, ةمرصحلا

 6, ةمرشح ©, ةءرصحلا 0 | نجحو 8, رسخو 0 ©
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 نم ةماميلا قشي وهو نانئفا يداو وه ضرألا هذه يف ضرعلا ىنعمو ناتلحرم

 .رامتأ قئادحو لختو ةلصتم عرازمو ةرماع ىرق هيلعو اهلفسأ ىلإ اهالعأ

 ةيرماعلاو لاسلاو ةشيببو اربعو ةفرقلاو ةربوو ةخوفنم يه ىرقلا هذهو

 .ةزاحناو ةارقملاو حضوتو ةيملسو كحاض ةقربو ناسينو

 ةيملس نيبو ضعبب اهضعب اهرواجتل ةبراقتم تافاسم ىرقلا هذه نيبو
 ةنسح ةيرق ةيملسو ةلحرم ةماميلا ةمرضحو لاسلا نيبو ةلحرم لاسلاو

 لك أملا ةيهش ناولألا ةنسح رومت اهبفو لخنلا قئادح اب تقدحأ دق ةرماع

 اهبو نوليلق نوفعضتسم برعلا نم موق اهب ةريغص ةيرق لاسلا كلذكو
 .ةراوخن ءام نيعو رابآ

 لاسلا ىلإ ةمرضح نم راس ةرصبلا ىلإ ةماميلا نم ريسملا دارأ نمو

 يهو بارملا ىلإ ةلصتم ءارحص يف رمي مث ةلحرم ةيملس ىلإ مث ةلحرم

 يف رابآ هايم ىلع لزني لحارم ثالث برعلا نم موق امب ةريغص ةيرق
 ةرماع ةيرق يهو نامصلا ىلإ ىرخأ لحارم ثالث ريسي مث ةرفق عضاوم

 نامصلا نمو نامأب مل رقفلا بتك دق ةارع عابج برعلا نم موق اهكسي

 2 86 1و4 مم 6 0 5

 1 ض'رعلا » ! ثائما ىداو >, نابتا ىداو هلو ثانتا ىداو 0 . 2 اهيلعو © | راجشأو

 م05 ٠.03 ةخوفنم 8, ى.م. هل | ةربوو 8, ارحوو ©, ةرفوو هب هربوو ©", ربوو © |
 ةف'رقلاو مب ةنرعلاو حل, ههرعفلاو ©, هعرعلاب | ارو 8 اربملاو هلو ارثملاو ©, هريعلاو © |!

 ةشيهبو 5, هشيبمو 0, هيبمو ىلب هشيمبو ©, هشببو 05 | ةبرماعلاو 5, هم. م ٠ 4 ناببو

 © 0, تاسو م, تاسيبو ©, تاتسو 8 | كنحاض ةف'ربو 8, كحاص هقرب © | ةلحرم ةماديلا  ةيملسو

 هده. 0 | ةيئملَّسو م, هسلسو 4, هّييلسو © | هارقملاو © 0, هارغملا 5 | هراجملاو هي ءاراجملاو

 ©, ةراجملاو 0 ٠ 5 اهرواجتل 126. 1, شعبل اهضعب رواجتي هل | ةيْمَسلس 8, هضملس 4 ٠ 6 ةلحرم
 لاسلا نيبو هم. © | ةمارشتحو 8, ةفرصحو 1, ةّمارَقَحو © | ةيلهسو 6, ةسلسو ه ٠7 قئادج اين

 طن ك | اسو ه | رومث ©, رارمث © |[ تاولألا هيهش © ٠ 9 ةرارش ©, ءرارح 1, «هرارح
 5. ءزارس 4 ٠010 راص ء | ةءرثقح 8, همرشح 0, هةمارصح © 7 11 ةيملس 2, ةملس هب
 ةّيملس © | فارملا 1, دارملا ه, بازملا © ٠ 12 لحارم ثالث يت“ .٠ 13 نامسلا م, ناكمصلا

 م6 .٠ 14 مط] مهملإ 14 | نتامسملا » ٠



26 

27 

 ؟ ١5

 اهنمو نيرحبلا ضرأب اهضرأ لصتي ةريغص ةيرق يهو ةلحرم ةجقط ىلإ
 يلاع لبج ىلع عينم نصح ةمظاكو لحارم عبرأ ةمظاك ةامسملا ةنيدملا ىلإ

 رابآو هايم ىلع برعلا عم نورفاسملا اهزني لحارم عبرألا هذهو ةورذلا

 ةلمجف ةلحرم ةرصبلا ىلإ مث ةلحرم نامهد ةيرق ىلإ ةمظاك نمو نريعو

 ىلإ ةماميلا نمو ةلحرم ةرشع سمح ةرصبلا ىلإ ةماميلا نم قيرطلا اذه
 ثالث وحم نامع ىلإ ةماميلا نم كلذكو ةلحرم ةرشع ثالث وحن نيرحبلا

 .ةلحرم ةرشع

 امدو راح نم كلذو نيرحبلا دالب ىلإ لحاسلا ىلع قيرطلا نامع نمو

 امهلباقيو قلؤللا صياغم امبم ناتيرق ناتاهو رافلج ىلإ ليخلا ىلإ طقسم ىلإ

 ضعب يف ليلقلا هنم رهظي رحبلا يف صئاغ ريبك ليج فرط رحبلا يف

 ىلإ ةرصبلا نم ةدعاصلا بكارملا تلصو اذإف اهريغ يف بيغيو نكامألا
 ىتحح عاتمألا نم ايف ام لحاسلا يف تغرف دحلا اذه ىلإ تلصوو تامع

 .نامع ىلإ ريستو كلذ دعب قسوت مث فرطلا كلذ زوجتو ةنيفسلا فخت
 وهو ةخبسلا ىسره ىلإ ريصت نيرحبلا ىلإ لزان تنأو رافلج نمو

 بعص صيوع رحنو راوبو باقش ىلإ هنمو ةبذع ةعبان نيع هيف ىبمرم
 ةيلاخ رئازج ةدع رحبلا اذه ينو رطق رحبب ةنكمألا هذه ىمستو كولسلا

 اهب عمتجيف يربلاو يرحبلا ريطلا نم سانجأ اهيلإ يوأي اهب رماع ال

 8, 0, 1, ذر

 1 هجمط ©, هجفط مهل, هجقط © | لصتن ه ٠ 2 ةّمطظاكو » . 3 هوردلا © | هذهو

 لحارلا عيرأ 1, لحارب ميرأ وه ى, عبرألا لحارملا هذهو © | راآو هج. © ٠ 4 ةّمظاك » |
 نايمد 8, نافذ © . 6 نامش نمو - كلذكو وهب. © خ60 ٠ 8 يراحص 1 | مادو © ٠

 9 طق ىلإ 5** | ليخلا] لبجلا ت14, لّيح © | راقلح ءموق., راقلح © | اهلباعو 1

 11 موذ؛غ اهريغ : امهم ءالا رسكذيو 204, 5 (061.80» | ةدعاصلا ةرصبلا نم © ٠ 12 تلصرو

 هن. 018.6 | دحلا] لحملا 4 | ةمتمألا © ٠ 14 رافلح ©, راقلج © | ىرحلا © | يت

 184, رسب © م 15 ةيبات ءام نيع هك | بايش 0, باهش 5, بامس ه6 | راويو 5, هده. 14ب

 راربو © | ربو © | ضيرع] شيرع 46 | ةمص راربو 1, ةبمص راربو هل . 16 نكامألا < ٠
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 اهلإ تدصق رفسلل رحبلا اذه ءام باط اذإف ةريثكلا ريداقملا اطوبز نم

 ريصتو رئازجلا كلت يف ربطلا اهتموك دق يلا لوبزلا كلت قسوتف بكارملا

 يف فرصت لوبزلا كلتو ريثكلا نمثلاب كانه اهنوعيبيف اهريغو ةرصبلا ىلإ اب

 نكاس رطق رحب ىلع سيلو نيتاسبلاو تانجلاو لخنلاو موركلا تارامج

 ىسرم ىلإ راسي هنمو ارحبو ارب فوخم ناكم وهو دحا هيلا يوأب الو

 بدذع ريزغ ءام نيع هبو ىتش حاير نم نكم ليلج ىسرم وهو درقفملا
 ةرصبلا ىلإ رجم لحاس نمو نيرحبلا دالب لوأ وهو رجم لحاس ىلإ هنمو

 يف هركذ عضوم ءاج اذإ هركذلسو ةرومعم ريغ لحاسلا ىلع قيرط

 .ىلاعت هللا نوعب ثلاثلا ملقإلا

 جاحو ةرصبلا جاح اهب عمتحجي ةرماع ةريبك ةيرق وهف ةرقنلا ندعم امأو

 وهو ةليسغلا ىلإ نيميلا تاذ راس ةنيدملا ىلإ ريسملا دارأ نمو ةفوكلا
 ل نطب ىلإ اهنمو اليم نيعبرأو ةئس ةحلم رابآ ابو بارعأ هيف لزنم
 لزنم وهو فرطلا ىلإ مث اليم نوثلثو ةتس لخنلاو ءاملا ةريثك ةيرق يهو

 ءام اهب عمتجمي كرب هبو هرمعو هلزتف برعلا ضعب هدصق امبرو الخ

 قيرطلا امأو اليم رشع ةسمخ ةنيدملا ىلإ مث اليم نورشعر نانثا ءامسلا

 هللا نوعب اذه دعب هعضوم يف هركذنسف نيتيرقلا ىلع ذادغب ىلإ ةكم نم

 .ىلاعت

 5, 0, 1, هب 0

 ٠  1كلت هرج, 6146© | لوبرلا كلتو  اهتموك دق يتلا همت. ل | اهتموكت 1 | سستو 2

 3 هئوعينبو 6000. ٠ 4 ليخنلا 0 14, همي. © ٠ 6 درفتملا © | ءلملا ةريزغةبذع هل | بذع
 هزل, © م07 نجف مر, 2, مقا !هه. 0 | رجح ج1(. 6 | رجه لجاش سن وهز ةتا60 ه0 8 رويعم

 © | اهركذتسو 0146© | اهركذ ص146 .٠ و9 نرعب] لوحي ح | لامت] هترقو © ٠
 10 ”ندسم م | ةرقنلا 150ب هماا.: ةرقبلا 50, عمه !هه. 1 هرئللا © | وهن] يف 0

 11 ةئيدملا] هفوككلا © | ةليستلا م, ةلملا ©, هليمملا 14, هلشملا © ٠212 اهسو] هيفو © |

 هحيلم © | نوعبرأو 6 8 © | اليم نوعبرأو تس اس ل نلعب ىلإ اهنءو ©* | لن نطبأ >
 لحن نلعب ف ٠ 14 ابو © ٠15 ناتثثا 5 | نوعبرأو نانثا © .٠ 16 نّيتيرقلا 2 | نرعب]

 لوح © .٠ 17 ىلايت] هئاصبس هيي هتوقو © ٠
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 ريبكلا رحبلا نم هؤدبم جيلخت هنأ انركذ دق انإف سراف رحب امأو

 يلي امم هيفو هجومو هرحب يف ناجلخلاو روحبلا رئاس فلاخمي هنأو يدنملا
 ارودرد ىمسملا ناكملا نيلبجلا نيله يذاحبو ريوعو ريسك البج نميلا طش

 ىحرلاك ءاملا هيف رودي مضوم رودردلاو ةرزع رحم هعضوم رح ىمسيو
 هريغ وا بكرم هيلا طقس اذإف نوكس الو ةرتف ريغ نم امناد انارود

 ةريزج بوئج يف نوكي هعضوم ءاملا اذهو فلتي ىتح رودي لزي مل

 نوسمخو نانثا شيك ةريزج نيبو اهنيب ناواك نبا ةريزجو ناواك نا
 اليم نوسمحو نانثا اهرادقم ناواك نبا ةريزجو ىرجم لصن وهو اليم

 ليجرانو عورزو ةرامع ايفو ةيضابا ةارش اهلهأو لايمأ ةعست ضرع يف

 قيضم وهو روكذملا رودردلا اهدنعو نميلا لابج اهلهم ىرتو كلذ ريغو

  نفسلا هكلست الو راغصلا نفسلا هكلست ريوعو ريسك يلبج نم ةبرقم ىلع

 رسكي ءاملاو ءيش اهنم رهظي ال ءاما تحت نارئاغ نالبحجلا ناذهو ةينيصلا

 ةثالث تارودردلا هذهو امهلوبنجيف امهناكم نوفرعي نوينابرلاو امهالعأ ىلع
 يف وه اهنم ثلاثلا رودردلاو رامت ةريزج ةبرقمب يئاثلاو دحاولا اذه ابنم

 مئاق فنأ وهو قافصلا نب فيس طقسمو  فاريس نيب اهفو نيصلا رخآ

 .ةريغص ةريزج هئازإبو رحبلا يف
 يف نانرق هيف عبرم سأر هل نيسفدلا ىمسي كمس رحبلا اذه ينو

 8 0, 1, ذر 0

 6146© | راحبلا 14 ٠03 نيييلا ه | نالبج © | رّيوهو ريسك », رئيوعو ريك 0

 (6. ريدع) ريرعو ريسك هي, ريبك رعو © | نيذه] هذه 4 | ارودأرد » ٠ 4 هرزع رجب ل

 هدرع ريو هلإ هررغ رم © | ”ررودراللاو » ٠ 8 اليم كوسخنو - فصل رهو هرج, لل [ م0546 ثأ

 ناواك : و انركذ ام شيك نيبو اهثي 200. © ٠ 10 يريو © | *رود“ردلا ط | قيضم] نصح © ٠

 11 ريوعو ريَسك 8, ريرعو ريدك هل, راوعو ريسك © ٠ 13 !يئاكم | اهويتجيف 8 ٠ 14 دحاولا]

 دحاولا نم © | نم ةبرقمب 14 | رات » ٠ 15 فارس ه, فاريس' قت | قامعلا 1 هل, رافصلا

 © ٠ 17 رحلا اذه] ةريزلا هذه 14 | ىمسي] هل لاقي © | نيالا ط, ننالا و. زنللا ح ٠

 1 ءّردبم جيل هنأ] جرخ هلأ 3, جرخي هنأ 14 رش دق هنأ © ٠ 2 مدو6 يدنملا : اجيلخ



 او.

 عمقلاب هيبش هفو ليلق كمسلا اذه دسجو يه ام ةقدلا ىلإ عبصالا لوط

 هف يفو ضغ رمحأ عمقلاب هبشأ ءيش هف لخادو هقلغي الو هحتفي ال

 مذجألا هلكأ اذإ كمسلا اذه نإ لاقبو علبيو معطي هب نائسأ وذ نش

 صضرأ يفو سراف ضرأ يف ررهشم اذهو هتلع نم ئرب هلكأ ىلع مادو

 .نامرك

 ءزخلا هولتيو هلل دمحلاو يناثلا ميلق إلا نم سداسلا ءزلا زج

 .ىلاعت هللا ءاش نا هنم

 عياسل

 5, 0, 1, ذب 0

 ممقلاب] حدقلاب ه ٠ 2 لخاد يفو 6140 | ممقلاب] مقلب ه ٠ 4 شرافن+ ٠ ا
 6 لامت هللا - ْرْخ هص. ©, (اذه هر. مه 0 اذه (هئيضت ام نص. © هئمضت ام ركذ ىفقنا انهو

 (هدحو هرم, 1©) هدحو هلل دمحاو .ياثلا ىياقإلا نم سداسلا ءْرْخآ 11ه ٠
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 زيكو هيك يه يناثلا مبلقإلا نم عباسلا ءزجلا اذه يف يتلا نئادملا نإ

 لبيدلاو ىرباجنمو يلبنقو روحلاو زوبريفو دنقرصقو دشبو ليبامرأو

 ناناكزيكو رادزقو ناجروسامو كزدو هفقصأو نادئوو ةيروصنملاو نوريئلاو

 يرلاقو يرتأو رورلاو رودنسلاو رودنجلاو ناتلملاو ناريوطلاو دمسبو اريدقو

 روميسو نادنسو هرابوسو هيابنكو لهمامو هينابو ناسودسو ماوسمو ارثبو

 كايحنو هبامو هروسو دشكو هشوكو ناسورشو كسارو هرهفلفو لواسأو

 .نيلبو نوريلاقو نولامو

 م 0, 1, نب ©

 1 يف اهانركذ يتلا ى | هيك 5, هيك 0, هنك هر همك © | ريكو تم40. ٠ 2 لييامراو 5,
 لياببراو © | دنيو هرج, 2, ديتو 1, دتفو © | دنق رمق ةأونأ ةمانل 1. 359[8نل (0. 28 606,

 226): ذنق رسق 2, دبق رصق 0, دنف رمق 0 | زورو 5, روبرتو هر هت. © | روحلاو هه:

 ازوحلاو 80, ررجلاو 1 | ىلبنقو >1, يليبتو © | ىرباستمو 51, يرياجهو 3, ىيراجنمو هب

 يرياسمو © ه3 نورينلاو م6 1, رورلاو م تورثبلاو ىلا نادبو ©, ”تادبوو 1 "نادبو

 © | ةنقصاو 2, هقمصاو 6, هقفصاو 14 © | كزدو ةلعتع ةمانق ةاتتس ةينمسلا (يقعمأ هاصرل

 14: كرادو 2, كردو © ى 0 ك'ردو 1 | تاحروسامو ه6 | رادزتو دنءنن ةمانق 1. وقل

 (226): تاد'ربو 21, ثادرتو 0, تادارتو هب تادرنو © | ناناكزبكو ءامانأ ةجانل 1. 113 قأ

 (226): تاياكربكو 8, تايكربكو 0, نانكركو ل .٠ 4 اريدتو 81, اديدتو ©, استو ه© |

 كمبو 8, كيشبو 1, كبشو هل, كنستو © | تارّيوطلاو 21 | رودنحلاو 10 | ىرتاو 81.
 ىزئاو 6, ىرباو ه, يدياو © | ىرلاتو »ه1, يولامو © | اربتو », ىريتو هب اسو © |

 ماوسو هل, مارسو © | كسارو - ناسودسو هت. | ةيتامو © | لّيءامو 81, لهمامو © |

 ناديسو 8, ناديسو 0 | روميو 8, روميصو 1, رونيصو © ٠ 6 نيلبيو لواساو "“ نط

 ةماشصت !ةوه. نيالبو] كاي [شو] دشكو كس [ارو] | ثاسورشثاو © 1, تاسودبو © | هَسركو © |
 دسكو 1 8. | ههنمو ءأمنا ةرانف ةل-ه1ةهت (ما6عاسإ*و !:كاه, 102): دهتمو 0, همهتمو 1, همهبمو

 مهر هنمو © | طايغو هل, كابعو © ٠ 7 نولامو هج. 14, ثولاثو © | توربلافو 0, تويلاهو © |

 كليو 14ه, قيلبو © ٠
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 ةريزجو رودردلاو ريوعو ريسك البجو ةراث ةريزج ءرجلا اذه رحب يفو

 ملوك ةريزجو دنملا ةريزجو نيكبوا ةريزجو راهكسك ةنيدم اهبفو لبيدلا

 .نادنس ةريزجو لم

 اهو تاداعلاو سابللاو نايدألا وفلتخم ماعو مأ ميلاقألا هذه لك يفو

 .قيفوتلا هللابو نوربخم كلذ نم حص امب هنعو نوفصاو كلذ لكل نحن

 . يسرافلا رحبلا يثرش نم ذخأي ءزجللا اذه لوأ نإ لوقنف

 ضرألا ةبدج سانلا ةريثك لييدلا ةنيدمو لبيدلا ةئيدم هيفف هبونج امأف

 ةميدع ةفشق اًوهسو درج اهلابجو لحم الو رجش اهب سيل بصخلا ةليلق

 اهلأ بسحب اهولهأ اهلكس امنإو بشخلاو نيطلاب مهئاينب رثكأو تابنلا

 ةقرفتم بابسأو ىتش هوجو نم اهلهأ تاراجنو اهريغو دنسلا دالبل ةضرف

 .اهيف نوفرصتي
 اهبلع درت دقو اهعئاضبو اهتعتمأب اهدصقت نيينامعلا بكارم نأ اضيأو

 ةيدنملا ةيرطعلا هيوافألاو ةينيصلا عاتمألاو بايثلاب دنحملاو نيصلا بكارم

 ىتح اهنوكسميو ةريثك ملاومأو راسي لهأ مهنأل افازج كلذ نم نورتشيف
 اورفاسو اوعابو مهتعتمأ اوج رخأ علسلا تلخخو مهلع بكارملا تراس اذإ

 .اوءاش فيك مهلاومأ يف اوفرصتو اوضراقو دالبلا ىلإ

 .اهنم برغملا ةهج يف لايمأ ةتس مظعألا نارهم رب“ عقومو لبيدلا نيبو

 5م, 0,14 0

 1 ريومو] ريمجو ه | دردلاو ب .٠ 2 لبألا ه | رايكشم م, راهكتك 1, رايكم

 راهتكسا © | نيكيرا 0, نكسرا هب ثيكتوا حك | دما م | يلم ملوك © .٠ 4 اهو هس

 © ٠.0 85 كلذ نم هص.© ٠0 6 ءزجلا] رسبلا 1غ | يفرش همم. 0 .٠ و اهلمأ اهرتكس هب

 اهولهأ اهوكلس © | بنمم ظ: ببسي معا 0 . 12 بكارم هي2© ©2015 تراص 6ع |

 مهتع) مدنع 0 | مهتنتمأ ارصرخا 8: اهوجرخأ جع4. | اورقسو 8016© . 17 اهنم ب ملفعألا
 همم. © 1, ليلق لإ لحارم ثالث © ٠
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 طسو يف يهو لحارم ثالث نارهم يلرغ ين نورينلا ىلإ لبيدلا نمو

 ديري لبيدلا نم ءاج نم نارهم رب زوجي اهبو ةروصنملا ىلإ قيرطلا

 .ةروصنملا

 نصح اهيلعو لهألا ةريثكلاب الو ةريبكلاب تسيل ةنيدم نوريئلاو

 لحارم ثالث ةروصنملا ىلإ اهنمو رج ليلق مملو ريسايم اهلهأو نيصح
 .ةلحرم ضعبو

 يهو ابدع دعبيو نارهم رهن نم عارذ امب طيح ةنيدم ةروصنملاو

 .يبرغلا بناجلا نم نارهم ,ظعم ىلع
 يه يتلا يرلاق ةئيدم ىلإ لصو اذإ ىتح هعبنم نم يتأي نارهمو

 همظعم راسو نيمسق مسقنا ةلحرم ةروصنملا نيبو امهنيبو ربللا ينرغ يف
 ناسودس ةيحان ىلإ لامشلا عم اذخآ هنم يناثلا عارذلا رمو ةروصنملا ىلإ

 يناثلا مسقلا وهو هبحاصب قصتلب نأ ىلإ برغملا ةهج يف اعجار ذخأ مث

 اهم اليم رشع ينثا وحن ىلعو ةروصنملا ةنيدم لفسأ كلذو ربنلا نم

 .رحبلا ىلإ مث نورينلا ىلإ اهم رمبو ادحاو ناريصيف

 ةنيدم يهو ليم ضرع يف ليم وحن لوطلا يف ةروصنملا رادقمو
 عون الإ هكاوفلا نم ءيش مها سيلو ركس بصقو ريثك لخن اهب ةراح
 ةضومحلا ديدش ضماح وهو هنوميللا هنومسي حافتلا ردق ىلع رمثلا نم

 8, 0, 1, ذر ©

 1 ثورينلا لإ ليبدلا نمو هرج. ©, توش ىلإ لييدلا نمو ال“ | ثوربب هب ”نو'رثب

 © | نارهع هرغ يف هص. 6146© .٠ 2 ةيروصتلا 14 | ةروصنملا - ابو هرج. 0114

 4 نو'رثبلاو ©, لهألا ةريثكب (و هم. ه) تسيلو ةريغص (ثوريبلا ه) تورنلا ةئيدمو 14 ٠ 5 هلهأو

 م | ةيروصنملا 4 ٠ 6 ةلحرم شعبو ههه. © ٠ 7 ةيروصنملاو | نابوريم 1, ناترم © ٠
 9 ةئيدم ه0. © | يرلاق] ىركاب مه, ىولات © | يه] وه © .٠ 10 ةيروصتملا 4 | راصو « ٠

 11 يرودنملا ه | رمو] ربو », ممو © | كاسورث 81, ثاسروش 6, تاسورش © ٠ 12 برثلا

 © ٠ 13 ةيررصملا ه ٠ 14 ثاريصي © | توريلا] نورثب 1, تنورببت هب نورثلا ©

 15 لوطلا] ليما © ٠ 17 رمتلا خ6 | شماح هرم. 0 | ةشملا 16 ٠
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 .معطلا يف هبراقتو خوخلا هبشت ىرخأ ةهكاف مللو

 هتيالو ردص يف سابعلا ينب نم روصنملا اهانب ةثدحم ةروصنملا ةئيدمو

 علاوط ةعبرأب ندم عبرأ روصنملاب بقلملا كلملا اذه انبو هيلإ تبسنف
 ةعبرألا دالبلا هذه دحأو ادبأ برخت ال اهنأ كلذ ين هملع يف ىأر دقو

 ماشلا رحب ىلع ةصيصملاو دنسلا يف ةروصنملا هذهو قارعلا ين ذادغب
 .ةريزجلا ضرأب ةقفارلاو

 ةيشام لاومأو ريسايم راجنو ريثك رشب اهيف ةريبك ةئيدم ةروصنملاو
 نكاسملا ةجرف يهو صملاو رجالاو نبللاب اهءانبو نيتاسبو قئادحو عورزو

 ةمئناق قاوسألاو نوريثك اهب راجتلاو تاحار مايأو تاهازن اهلهألو

 نوبيشتي مهكولمو نييقارعلا يز مهتماع سابلو مهيزو ةراد قازرألاو

 .روعشلا لابسإو قطارقلا سابل يف دنملا كولمب

 تبلج امبرو مهارد ةسمخ ىهدنع مهردلا نزوو ساحنو ةضف مهصاردو

 .ابم نولماعتيف ةيرطاطلا مهاردلا مهلإ

 ةبولجم هك اوفلاو صيخر اهب محللاو ريثك توح ةنيدملا هذبب داصيو

 .هكاوف اضيأ اهبو اهلإ

 .نامريماب ةيدنسلاب ةروصنملا مماو

 رودنملاو ناسودسو يرتأو يرلاقو ةينابو نورينلاو لبيدلاو يهو

 2, 0, 1, ذر 0

 2 ةيروصنملا ه4 | روصتلاب يتب نم هس. ه4 ٠ 3 عبرأب هم . ه4 كلذ يف هس.1 |
 دالبلا] ثدملا 14 | ةعبرألا ني. © ٠05 دادقب © | هذه هيي 7 | هصيصتلاو »

 6 ةقفارلاو] ةمباراو 6 6 .٠ 57 ةيررصنملاو ه | ةيشامو 1 ٠ 8 سجلاو هرج. ع | نيكاسملا

 ©6826 .٠ 9 تاحار] تاجا © .٠ 10 مهتماغ سايلو] مهسالو | نوهبشي © .٠ 16 ةيدنلاب]

 هيدئطاب 70 .٠ 17 هةيئابو ©, ةيلايو 81, هينانو هي هيلايو © | ىلاقو ع5, يراتو ©,

 ىركاتو ه, ىولامو ء | يرتأوإ يدناو © | روادبجلاو 8, رودنحلاو 6 0, هن. 14



20 

21 

22 

23 

24 

١ 

 ةبوسحمو دنسلا نم ندملا هذه لك ناتللاو دمسبو ىرباجنمو رودنسلاو

 .اههف
 طالخأ اهلهأو راعسألا ةصيخر رعنلا ةريثك ةريغص ةئيدم يهف ةيئاب امأف

 . ريسأيه مه رثكأو مهسفنأ ىلع بصخ ةرثك مو شيع ةهافر مهو

 تس لهمام ىلإ اهنمو لحارم ثالث ةيروصنملا ىلإ ةئيدملا هذه نمو

 .ناتلحرم ةنيدملا هذه ىلإ لبيدلا نمو لحارم

 الو اب رهاع ال ةلصتم ةزافم رحبلا ىلع هيابنك ىلإ لهمام ىلإ اهنمو

 .اهراطقأ دعبو اهضرأ ةشحول كولس اهب دحال سيلو ليلق اهزامو سينأ

 .دنسلاو دلحلا نبب يه لهمام ةئيدمو

 نوعجتني ةلاحر موق دنملاو دنملا نومسي موق ةزافملا هذه فارطأ ينو

 مرق مد لهمام ىلإ مهنالوجو مهيعارم لصتتو ةزافملا هله فارطأ ىلإ

 تاقوألا رثكأ يف نوبتي دقو مانغأو لبإ ملو ريزغ مهعجو ريثك هددع

 برق اولصوف اوداز امبرو نارهم رهن طش ىلع رورلا ىلإ مهحراسم يف

 .ناركم دودح

 قاوسألا ةرماع عمجلا ةريثك ةليفح سانلا ةريثك ةنسح ةنئيدم رورلاو

 ةهج نم اهب ربملا رمبو ناروس اهيلع ةنيصح يهو تاراجتلا ةقفان

 .ناتللا يهاضت اهردق يف يهو شبع بصحخخو ةهافر يف اهلهأو برغملا

 2ا ©, 1, ذر, ©

1 
 رودثلاو هنت. 206 | يراحسو 51 يرااصتهو 0, يراجتمو هب ىررياجممو

© ١ 
 © 0186مهو هرتب 0 4.٠  0هيف 2 ٠ © ةدمُسسبو 8, كمسو ©, كمشيو 14, هيشيو

 لّيمام 8, لهَماس © . 8 ةحول 7 .٠ اذه له 6 .٠ © ةروصنلا 6 10 | لّيمام ظ, لوءام 5
 ٠ د0 دنُملا © | مرق دنلاو هم. © | ةلاجر .٠ © و لّيمام 8, لهّساَم ٠  0ىلإ هصخر

 ق5 روقلاو ٠ © 5رردلا 13 ٠ ددع ه 12 .٠ © كإ مع. هدب 6 140 | لدمام ل, لهمام 11
 ٠ ايناس اهيلع نووي ظ 16 ٠ م | اويلع - ةئيدم هر. هك
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 يرتأ ىلإ اضيأ رورلا نم كلذكو لحارم ثالث دمسب ىلإ رورلا نمو

 .لحارم عبرأ

 .ناتلحرم امهنيبو يرلاق ةنيدم يرتأ ةنيدمب لصتيو

 ةليدم يهو هيبرغ ينو دنسلا نارهم رب طش ىلع يرلاق ةنيدمو
 .ةحنار اهرجاتمو ةرفاو اهتاريخو ةرهاظ اهلساحم ةليصح ةنسح

 همظعم رميف نيمسق نارهم ربن مسقني برغلا ةهجب اهم برق ىلعو

 لزنيو هيبرغ يف يهو ةروصنملاب ةامسملا ةنيدملا رهظ لصي ىّتح ابرغ

 ةهج يف اذحنآ رمب مث برغملا ةهج يف هرثكأو لامشلا عم يناثلا مسقلا

 ينثا وحن ىلع ةروصنملا لفسأ هبحاصب لصتي يتح برغلا ةهج يف مث لامشلا
 .اليم رشع

 تالماعم نسحل ريثك اهدصاقو قيرطلا نع ةيحنتم ةنيدم يرلاق ةنيدمو

 اليم نيعبرأ اهلايمأ ددع نوكي ةريبك ةلحرم ةروصنملا ىلإ اهنمو اهلهأ

 .لحارم تالث ناسورش ةنيدم ىلإ يرلاق نمو
 ةصيخر اهراعسأ رابنألاو نويعلا ةريثك رادقملا ةليلج ناسورش ةئيدمو

 ريثك مهلا دصاقلاو ةنسح مهتراجمو لام فافك اهلهألو ةنكف اهمعلو '

 .ةمفان مهدنع عئاضبلاو

 2, 0, 1, ذب ©

 ٠ © رودلا 58ب روازلا ح | دمس ه0 | نم] نمل ه | ىرتا 5, ىورتا ى, ىورشا 1
 ةنيدمو 4 ٠ © ىررتا 8, ىرثا ©, ىورتا ه, يورثا © | ى راق ظ, ىركام هر, يرثلات 3

 يزرات] يهو ه | ىررذلات طر ىركاي هب يولأت © | طش هه. ن14© | تارثي# 8, تارّيم

 © لزنيو] مسقنيو 7 ٠ هيبرغ ٍفو] ينرثلا هطش ىلعو 6184, يلرثلا هلعش ىلع ت | ©
 يرلات) يركام هب ٠011 © لفسأ] هّيح يف © | ىلعو 0 9.٠  4رثكأو 4 | رمي هن»> 8

 |  8ةيروعللا 12 ٠ ىوثلات © | ةئيدم هريب © | ةيختنم 0, ةيتحتم حل | نسحب ©, هرب هل

 ةئيدم هزل, ٠014 © ىركااق هل, يولاق © | ناسرث ت | ثالث] ىلعو 13 ٠ ةلحرم] ةنيدم ل
 ٠ © ةككيم ةريثك © | مهتاراتو ٠15 © رابمألاو] رامثألاو | ©
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 ةنيدم يرباجنم ةنيدمو ابرغ لحارم ثالث يراجنم ةنيدم ىلإ اهنمو
 تانج اهبو عرازم اهو ءاجرألا ةجيبم ءانيلا ةنسح ضرألا نم ءاطو يف

 زوبريف ةليدم ىلإ ةنيدملا هذه نمو رابنألاو نويعلا نم اهلهأ برشو

 نم قيرطلاو ناتلحرم لييدلا ىلإ يرباجنم ةنيدم نم كلذكو لحارم تس

 .يرباجنم ىلع زوبريف ىلإ لييدلا

 .ةرماع ةريغص ةنيدم يهو روحلا يمست ةنيدم يرااجنمو زوبربف نيبو
 لاومأ باعصأ اهلهأو راجتلاو سانلاب ةرماع ةنئيدمل زوبريف ةئيدم امأو

 ءالبث ءافعأ مهتاذ يف مهو بيرلا بانتجاو ةمالسو ةلماعم نسح مهفو

 .ناركم دالب نم زوبريف ةنيدمو

 هب ةنيدمو جورخلا ةنيدم يهو كسارو كزدو زيك اضيأ اهندم نمو

 نم اهلك هذهو نيلبلاو زيتلاو ىكشمو هرهفلفو هفقصأو دنقرصقو دنبو

 زوافملا اهلع بلاغلاو ةضيرع ةعساو حاونو ةلصتم دالب يهو ناركم ندم

 .قيضلاو طحقلاو

 ليخت اهبو اهرادقم يف ناتلملا براقت يهو زيك ةنيدم اهندم ربكأو

 .ةريثك تاراجتو ةقفاوم راعسأو ةلصتم عرازمو ريثك

 8, 0, 1, فب ©

 1 اهنمو هوت. © | ةئيدم مم, هدو. 8 | ىريياستم 2, ىراستم ©, يرتاجتم هب ي رياح © |

 ىرتاجنم خر ىرياسنم © | ةئيدم ه][. هر. © ءاا3 ةئيدم هر, © | زوُنرْيِق 8, زريرم ©

 زوبربق © ٠ 4 ةنيدم هتلء1 | ىريباستم 8, يراسنم 6, ىرتاجتم مه, يراسم ©

 5 زوسريأ 2, رويريف 4, زربريتا © | ىرياحتم ل, ىراجتم هب يرياع © ٠ 6 زويرق

 يرباستمو 5, زوبريثو يرباحتم 61, زوبريفو - هي, زوُيريفو ىرباسم © | راوخلا 8, روملا
 61, زرجلا هب نوجلا © ٠.0 7 رون 8, رربرف هي, زويريق © ٠.09 زوبريق 5©

 10 ربك 4 | كردو ما كيسارو 82 لسارو © | مراوخلا 2 راوخلا 1م © ا نب م1

 11 ادنكيو 8, ودم (دنبو هب 7 © | دئئرستو 8, دئّيرعقو 10 | هّفنّصاو 1© | ةريفّلْو
 2, هرهقلق !, هرهفليقو © ١ نكسسمو 21, نكسمو 6| ”ريتلاو 52 رتلاو هل ١ نبللاو مناه ا

 هذه وحنر 8 . 12 اهيلع] اهامأ ىلع 1خ . 14 ريك م | ل14 . دك ةصنن هسصنخل ٠
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 ةريغص ةنيدم رحبلا ىلع زيتلاو زيتلا ةنيدم برغملا ةهج يف اهرقبو

 نمو نامع ةنيدم نم اهيلإ رفاسيو سراف بكارم اهدصقت ةرماع ةروهشم

 ىلإ زيتلا نمو رفاو ىرحجم وحن اهبلإ سراف رحم طسو يف شيك ةريزج

 .ناتريبك ناتلحرم زوبريف ىلإ زيك نمو لحارم سمخ نم وحن زيك
 نوهارلا امهدحأ ىمسي نارواجتم ناهلقإ ليبامرأ ةنيدمو زيك ةنيدم نيبو

 ماقإلاو اهلامعأ ىلإ مضنتو ناركم نم يهف نارلك امأف ناولك رخآلاو

 عورز امهب نايلقإلا نانهو ةروصنملا دح نم نوهارلاب ىمسملا يناثلا

 نم يثشاوملا ىلع امهلهأ ةدمع امتإو ةليلق امهرامثو ةليلج بساكمو ةريثك

 .مانغألاو راقبألا

 زيك ىلع هقيرطف ناركم ضرأ ىلإ زوبريف نم ضوبلا دارأ نمو

 .ناتلحرم ناركم نم ليبامرأ ةئيدم ىلإ زيك ةنيدم نمو

 تاهزئنتمو قئادحو تارامع اببو اهوحن وأ زوبريف ردق ىلع ةنيدم يهو

 ' .ريسايم اهلهأو

 ليبامرأ لباقت يلبنق ةئيدمو ناتلحرم يلبنق ةئيدم ىلإ ليبامرأ ةئيدم نمو

 نيبو لاملاو لاوحألا عاستاو ت ارامعلا ةرثكو ينابملا نسحو ردقلا يف

 لبيدلا نيب امهناكم يلبقو ليبامرأو ليم فصنو ليم وحن رحبلاو يلبنق

 .ناركمو

 م, ©, 1, هلي 6

 1 رحتلا »2 | ريلاو 8, ربتلاو 4 .٠ 2 اهدصتي 4 | سران» . ه ربك طاؤه |

 وُيريف » ٠ 5 لييامرا 5©, لييايمرا 6, لياامرا 1 | انادحإ ه ٠ 6 مفي © ٠ 7 عرز

 م ٠ 8 اهرادثو © خ | ايلمأ تم | يثاوملا همم. © ٠ و راقبألا] راعذالا ه ٠ 10 زوبرْف

 ما | رييك » . 11 ناتلخرم زيك ةنيدم 0« | ريك ط | ليبامرا 8, ليايمرا © ٠ 12 يهو
 ناتلحرم  ةئيدم ©" | زونرشف 2 | ةرامج 1 .٠ 14 لياترا 8, ليايمرا ©, لسادرا ه |

 يلبلت] .ىليق 0"* | ليباقت] لئامت قت[ هل, لئامت © | ليامارا 8, ليايمرا ©, لسيامرا هع
 15 ةراسلا ! ء 16 ىليق 8 | فصل وحنو © | ليم م: همس. تعال | لساهراو 8 ٠

15 
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 ةريبك ةليلج ةنيدم كزدو لحارم ثالث كزد ىلإ زوبريف ةنبدم نمو
 نم اهلهأ برشو ةلصتم مبلاقأو ةقفان عئاضبو ةريثك تاراجت اهبو ةرماع

 ىمسيو عينم ريبك لبج بونجلا عم الئام برغلا ةهج يو رابآو نويع

 .ىرقو تارامع هبو ةحلم ههايم رثكأ نأل كلذب ىمس امنإو حلملا لبجلا

 جراوخ اهلهأ كسار ةئيدمو لحارم ثالث كسار ىلإ كزد نمو

 ةنيدملا هذببو ناياكريك ىعدي يناثلاو جورخلا اهدحأ ىعدي ناملقإ اهو

 ىلإ اه'٠ هب زهجتيو اريثك اهب لمعي ذينافلاو ريثك ركسلا بصق اهميلاقأو

 .قافآلا رئاس

 نارصق ميلقإ كلذكو ذينافو ريثك ركس اضيأ ناكسام ةيحانب لمعي دقو

 ابرغو اقرش اريثك ذيئافلاو ركسلا هنم لمحيف اريثك ركسلا بصق هب عرزب
 .ةارشلا امهيلع بلاغلاو اهلهأ ةماعو ناريوطلا نارواجي ناكسامو نارصقو

 اهلهأ ينو سانلاب ةرماع يهو يكشم ةنيدم نامرك يحاونب لصتيو

 .ةيدورصلا هكاوفلا نم لمحو ليإو عورزو لخن ابو سأب ةدشو ةعنم

 مهئماع سابلو نوملكتي امهبو يناركمو يسراف ناركم لهأ ناسلو

 نوممعتيو ةيدرألاو ةممكملا صمقلا مهنم ةلحجلاو راجتلا سابو قطارقلا
 .سرافو قارعلا لهأ راجت يز لثم بهذلاب ةحفصملا ليدانملاو طوفلاب

 دالبلا هذهو دنقرصقو دنبو هفقصأو ةرهفلف ةنيدم ناركم دالب نمو

 5 ©, 1, لإ 0

 1زوُيرْيف » | كرد > . 3 برغملا هج . 4 كلذب  اينإو 8س« . 5 كرد م |

 كسار 81 | كيسار 1 .٠ 6 حورخلا 26© | تانكسك مهل . 7 ريك هص.مهل | اسك

 همت. م4 ٠ و ناكيسام » .٠ 10 هي م»## | هنم] اهتم 8 | ذدينافلاو هم. هع | اريثك هدب

 م86 ٠ 11 تاكيامو » | تاريوطلا » | انيلهأ 1: اهلمأ هع | اهدع ته

 13 سأب س ةملم] ةمثمو ةدش ], ةعلمو هدس خلا ٠ 14 ىيس راف 2 | امو خ6 ٠ا 15 ميثم هت.

 © ٠ 16 لثم ىلع[ [ راجت هس. © ٠ 17 نيو] يبو ثلا | ةنيدم هي. 5060 | ةرتيقلف

 8م | هففصأو م دسيو © ٠
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 و/ا١ا

 تارامعو تاراجن ابو اهلهأ لاوحأ هبتشتو ردقلا يف براقتت دالب اهلك

 .ةحبار دصاقمو

 ناتلحرم هفقصأ ىلإ ةرهفلف نمو ناتلحرم كسار ىلإ ةرهفلف نمو

 لحارم ثالث كزد ىلإ هفّتصأ نمو ابرغ ةلحرم دنب ىلإ هفقصأ نمو

 .لحارم عبرأ هيك ىلإ دنقرصق نمو ةلحرم دنقرصق ىلإ دنب نمو

 ناريوطلاو ةلحرم ةرشع سمح وحن ناريوط ةنيدم ىلإ ةروصنملا نمو
 .نامرك دالب نم جرهفلل ةرواجم ةنيدم

 ةبوسنم ناريوط ىعدت هتبصقو تارامعو عرازم هبق داو ناربوطلاو

 .تالصتم تاعارزو تاهزئتمو جرف امل ةنيصح ةنيدم يهو يداولا ىلإ

 ردقلا ةحلاص ةريبك ةرماع ةنيدم يهو لحارم عبرأ رادزق ىلإ اهنمو

 .ةرماع ىرقو ميلاقأ اهو ةنسح لاوحأو تاراجنو قاوسأ ا

 ناناكزيك ةنيدمو ناريوطلا يلاو لزني اهبو ناناكزيك ةنيدم اهبرغبو
 بانعأو قئادحو نيئاسب املو راعسألا ةصيخر سانلا ةريثك ةرضحتم

 .ابم لخ الو هكاوفو

 لحارم ثالث ةزافملا طسو يف حجئتسم ةنبدم ىلإ نانيوطلا ةنيدم نمو

 .مانغألاو لبإلا جاتن ةريثك هكاوفلا ةليلق ةريغص ةنيدم يهو

 ناتلملا ةنيدمو لحارم رشع دنسلا دالب رخآ يف ناتلملا ةنيدم ىلإ اهلمو

 ساللا ضعبو ربكلا يف ةروصنملا وحن ةنيدم يهو دنهلا دالبل ةرواجم

 8م 6, 1 نهب

 1 تاراجت] تاح مل ٠ 3 ةريفلين طإو » | كسار > | هقفصا » .٠ 4 دنبت م | هقنسا

 م | كارد 5 205 دئئرطصق مم. 8 | ددقرصق هل(. 8, دلبرمق ل | هيك ] هنك مخل ٠ 6 نارّدرط'

 م, تاريولطلا © | نم وحن © | تاردوطلاو ٠ 7 جويفل ه4 ٠ 8 تارّيوطلاو © | ىعدت]
 ىعرت © .٠ 10 ناد'رف 51, نادرن 6, نادرق 4 ٠ 12 ناباكريك م, نتانكربك ه | لاو 6 |

 تاريولعلا # | تاياكريك 8 ©, نانكربك ه ٠ 13 ةرفحتم] : دع ه ٠ 14 ازا ©

 15 نارب'وططلا » | حتسم* 8 ٠ 18 سانلا  ةئيدم يهو نوت. 0 ٠
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 ك/ؤا١

 .بهذلا تيب جرف ىمستو دنملا دالب نم اهلعجم

 نوقدصتيو امنادلب يصاقأ نم هيلإ نوجحيو دنهلا لهأ همظعي مص ابو

 هل ايظعت هنع فصولا رصقي ءيشو بيطو ريثك لحو ةمج لاومأب هيلع

 قدصتملا هلام نم نوسبليو نوقفتيو هيلإ نووأب دابعو مادخن هلو الالجإو

 .هيلع هب
 . مثصلا مساب ناثلملا تيمسو

 دقو رجآو صج نم يسرك ىلع عبرم ناسنإلا ةروص : ىلع م'ِصلاو

 الإ ءيش هدسج نم نيستي ال رمحأ نايتخسلا هبشي ادلج هدسج عبج سبلا

 لوقلا كلذ عفدي نم مهلمو بشخ نم هندب نأ معرب نم مهنف هانيع
 هسأر ىلعو ناترهوج هائيعو افوشكم هلدب كرتي ال هنأ ريغ هركتيو هنع

 هنأك هيتبكر ىلع هيعارذ دمو عبرت دق منصلاو عصرم بهذ نم ليلكإ

 .ادج مهدنع ظعم وهو ةعبرأ بسحب

 ةميظع ةبق يهو اهيف قوس رمعأبو ناتلملا طسو يف متصلا اذه تيبو.

 تقلوأو اهعنص تنولو اهدمع تديشو ابئاينب نقتأ دق ةقمنم ةفرخزم

 .اهيف متصلاو اهباوبأ

 .هيلع فكتعي نمو منصلا اذه مادخ اهاكسي ةينيم تويب ةبقلا لوحو

 نيذلا ءالوه الإ ناثوألا نودبعي موق دنسلاو دنهلا نم ناتلملب سيلو

 امتإ دنسلاو دنملا لهأ نم كلذ ريغو منِصلا اذه عم رصقلا اذه يف

 5, 0, 1, ذب 6

 1 دنحلا اهلممي هر. 6 | ىنسيو © | خرت 504, حرت © |[ تي] تلب © ٠ 2 مهئادلب

 6 ٠ 3 هيلعز هنع © ٠ 4 هل الالجإو 4 | تووأي] روابي ه ٠ 5 هب مصب © .٠ 8 ناتنّمللا 5,

 نتاتتسسلا © | تانإ نيس ال هك | ايش ٠ 9 هلدب] هيدي © ٠ 10 كرتي ال هندب نأ يت ٠

 13 تيب همه. 0 | رمسأو © .٠ 14 هفرخزم © | ةقمم] هنقتم 0, هفكسم لب 00. © | نينا دق

 8, قدتا دف 0 | اهعيص هب اهتعمبص © | تقثوو © ٠ 15 ابماويأ] ابئادبا © . 16'ةبقلا] تيبلا

 © | هيلم ةنوكسم 1 ه 17 دنلاو دنملا نم تاثللاب داونأ ةمانف 1, طاوسوقا (عل 1مم

 3210: دنحلاب الو دئلاب نمل. .٠ 18 دنهلاو دنلا م6 .٠
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 ا/ا/ ١

 نورواهما دنملا كولم نأ كلذو هرمأ نم هونياع الو هل اهظعت هيلإ نوجحم

 ردابت اهنم منصلا اذه عازتناو اهبرحخ اودارأو اهيلإ اودصق اذإ ناتلملل

 نع اهيلإ نودصاقلا عجريف هقارحإو هرسك اورهظأو منصلا اوفخأف همادخ

 ةرصن هنإ منصلا اذبب نولضملا لوقيف ناتللا تبرخل كلذ الولو امرخ

 .اريثك اهظعت هنومظعيف ناكملا اذه ي هللا

 .بيرغ وهو الوأ هعنصل نودحب الو منِصلا اذه عنص نم فرعي الو

 باوبأ ةعبرأ او عينم نصح ابيع ةرماع ةريبك ةنيدم ناتلملاو

 لاومأ اهلهألو ةصيخر اهراعسأو ةريثك اهمعلو روفحم قدنخ اهجراخمو
 ,ةلئاط

 احخأ فسوي نب دمحم نأل بهذلا تيب جرف نانلملا تيمس امنإو

 نوثالثو ةثالثو ةئام ثالث راهلاو بهذ راهم نيعبرأ اهب باصأ جاجحلا

 .رغثلا جرفلاو بهذلا جرف كلذب تيمسف تيب يف اهلكو انم

 .دنسلا نارهم ربت يف بصيو عرازمو ءاحرأ هيلع ريغص رب ناتلمللو

 روصقلا هذهو فصنو ليم ةعمتجم روصق يهو رودنج ىلإ اهنمو
 .ةريثك ةبذع هايم اهقرتختو ىرذلا ةقهاش ءانبلا ةمكحم

 يلاو نأ يلقوحلا ىكحو هجرف مايأ يلو عيبرلا مايأ يف اهزني يلاولاو
 موي يف ناتلملا ىلإ روصقلا هذه نم بكري هدهع ىلع ناك ةنيدملا هذه

 .هئابآ نع ةثراوتم ةريس هل ليف ىلع ةعمج لك

 2, 0, 1, كر 0

 1 هل وص. 6 ٠ 2 ابيرخ] اسرح 816 | اوردات 66 .٠ 3 اروفشاو هب اروشحات © |

 اهيرخ نع هدد. 0, اهيبرح نع ه1 ٠ 4 نولصملا ه4 ٠ 6 نودي الو ت14 © .٠ 8 اهرامسأو
 هرج.2© ٠010 بهألا ثيب جرت ذامنا ةمانك 1. ةمنوجأ هل. طوع, 321): بهذلا تيب شرف

 م6 0, بهذلا خرت تيب 14 .٠ 11 بهذ نم © ٠ 12 كلذب ىمف 1, كلذ ىمفث مه | غرف

 000. [ رغثلا جرفلاو ولمنع ةمانل 1. ةكتصعهلةولطتط (804, ال1, 56): راهلا خرفلاو تمل0. ٠

 14 روادنح © . 15 ىرذلا] ىودلا .٠ 17 ةممس موي لك يف © .٠ 18 ىلعإ هل | ل هس © |
 ةرتارتم © ٠
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 مهسيئرو مالسإلل اهف حلاو نوملسم مهنأ ناتللا لهأ ىلع بلاغلاو

 يهو مايأ ةثالث رودنسلا ةلنيدم ىلإ ناتللا ةنيدم نه بونجلا ا

 فاظن سانو راجت اهبو تاكربلا ةروهشم تاريخلل ةعماج ةرماع ةنيدم

 نم اهنإ لاقبو ةبصخخ مهشياعمو نسح مهيزو ةظاحملا بايثلا مهسابلو

 .دنملا دالب

 لصتي نأ لبق هيف غرفيو نارهم رهن دمب بذع ربن ةفض ىلع يهو
 .ناتلملا دعبو دمس

 .ناريوطلا يئرشب ةلصتم ةيرب لامشلا ةهج ىلإ ناتامللا ةنيدم نمو

 لئابق مهو ةهدبلا نومسي ةلاحر موق ةروصنملا دح ىلإ اضيأ اهنمو
 ناتلملاو ناركمو ناريوطلا دودح نيب ام نوبلقتم نوقرفتم ريثك رشبو
 الإ نووأي ماجآو صاصتخخأ مل ريربلا نم ةيدابلاك مهو ةروصنملا ندمو
 .نارهم رمت يلرغ يف يهو اهيف نوشيعي هايم حئاطبو

 لهأ اف بغرب لبإ يهو جلافلا جتنت اهبو ةلسح ةهراف لبإ مهو
 قونلاو ةيخلبلا تخبلا جاتنل اههابشأو سراف لهأ نم مهريغو ناسارخ
 نامانس اهبنم ىتحم لكلو ناسح قلخخ امل لامجلا هذه نأ كلذو ةيدنقرمسلا

 ١ .اندالب يف اندنع يتلا لبإلا هذه ثالغع
 دودح رخآ نمو لحارم تس ةهدبلا دودح لوأ لإ ةروصنملا نمو

 ولحج

 م, 0, 1, نب ©

 3 ةئيدم م6.] ةهجم 1 | ةرماع رودنسلا ةنيدمو © ٠ 4 اهيو] انو © ٠ 7 عرفيو © ٠ 10 ةلاجر
 مم | ةمادتلا ط, ةههذلا قر ةهادتلا © ٠ 11 ريثك هرج © | تاريوطلا 26 ٠ 13 يهر]

 مر ٠ 14 حجل نم 0, متي 1 | جلافلا] جراقلا م, حرافلا ت ه 0, حراملا 1 ٠ 15 ةيتهبلا تخبل

 ةيخلبلا 8 ٠ 18 (179ي) ةلحرم ةرشع تس - ةروصنملا نمو] ةلحرم ةرثع تس (ةهدبلا خ) ةهدتلا لوأ نمو
 لحاآرم تس س ةروسنلا نمو 1م | ةهدنلا 2616© ٠
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 يتلا زيتلا ىلإ ةهدبلا لوأ نمو لحارم رشع وحن زيك ةنيدم ىلإ ةهدبلا
 .ةلحرم ةرشع تس ناركم رحب

 ءاضقو ميئارشو مهعيب يف ةهدبلا لهأ اهلإ أجلي يلا ةنيدملاو

 .ليبادنق ةنيدم مهجنئاوح

 مهريغو نوملسم هيفو ليإب فرعي ملقإ ليبادنقو ناناكزيك نيبو

 موركو ةعساو لاوحأو عورزو تالغ مو مهركذ مدقملا ةهدبلا نم

 بلغت هنأل ليإب ميلقإلا اذه يمس امنإو رقبو مغو لبإو بصحتو ةرمثم
 هتدم مايأ مهيف ةكربلا ترهظو اليإ همسا ناك لجر ةيحانلا هذه ىلع

 .نآلا ىلإ همسا ىلع ليإب ميلقإلا اذه اومسف

 .لحارم رشع وحن ةروصنملا ىلإ ليبادنق نمو
 ناتنيدم اهو اريدقو هشركو ايلخكوخ ةئيدم اضيأ دنسلا دالب نمو

 .ةهدبلل رجاتمو تارامع امببو ردقلا يف ناتبراقتم

 نادشكو رادزقو ةروسو ناناكزيكو كايحم ناريوطلا ندم نمو

 .ناجروسامو

 اهنمو ةلصتم راربو زوافم ةروصنملا دالب ىلإ ناريوطلا ندم نيبو

 مب 6, 1, لب ©

 1 ةه'دنلا 8, ةهدنلا ف حك | ريك 5, ريك 66 | لوأ هم. 86 © | قهادتلا 5, ةمدللا 3, ةهثبلا
 1, همدتلا © | نيتلا] رّيتلا 1, رببلا هب ريتلا © | رخآب يتلا] ذخأي يذلا ه, رخآب يذلا 61 ٠
 3 اجلت © | لهأ هرج. نك | ةمدنلا م, ةعدسلا ع ٠ 4 لييادنق » .٠ 5 ليبادنقو ناناكزيك نيبو
 ممو: تاياكربكو م1, تانكربكو مهل, تايارك ريكو © | ليباب © ٠ 6 ةهدنلا 2 ٠ 7 رقبو هب
 © | رقبو رقبو م14 | ملنإلا] مسالا 1 | لباب 6, ليأب ب ٠ اه ليا: هم ١٠و سفح
 ليإب همي. 506 .٠ 10 ليبادنت 8, ليادنق حت ٠ 11 ايلخكروخ 8, ابتلحك روح © ايلسكروخ
 م, اًيلحكح | هسوكو م | اريدقو 0, اريدتو ه4 ٠ 12 اميبو] امشو © | ةهدتلل ه 3, هه لا
 م4 ٠.013 تاريوطلا مق | كايع هس. 0. كارغ ه | تايكريكر ظن ©. تالكرك ه |
 ناّمرتو م, تادريو هي, تادردو © | نارثكو م, تارثكو قت, تادكو © .٠ 14 تاحررسامو

 م© 15 ناروطلا 26 | دالب] تدم 1 | اهتبو - راربو همت. © ٠
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 .ةلصتم ةلطعم راشعو زوافم ناتسجس ةيحان ىلإ لامشلا ةهج يف اضيأ

 تارامع املو بساكمو رجاتم ابم ةرماع ةريبك ةنيدم ناجروسام ةليدمو

 .ناريوطلا ربن ىلع يهو ةريثك ىرقو
 .اليم نوعبرأو نانثا ناريوطلا ةبصق ىلإ ابنمو

 .اليم نرعبرأو دحأو ةئام هنومايكرد ىلإ ناجروسام نمو

 ةسمخو ليم ةئام نيسلاب سربربف لاقيو زوبريف ىلإ هنومايكرد نمو

 .اليم نوعبسو

 .ناريوطلاو دنسلاو ناركم دالب ةلجج هذهف
 .اليم نوعبسو ليم فلأ ةروصنملا ىلإ ناريوطلا نم كلذكو

 ةرابوسو ةيابنكو لهمام ةنيدف دنلا دالب نم دنسلاب لصتا ام امأف

 .روميصو ايوسامو نادنسو نوريباخو

 ىلم ملوك ةريزجو دنملا ةريزجو نيكبوأ ةيرحبلا رئازجلا نم الو

 .كادنلس ةريزجو

 لوانجو لواسأو ةرابوسو ةيابنكو لهمام اهم ةريثك دنهلا ندمو

 تسغدوأو ةطملو ةزافملا يف ةليوزو رودنسلاو رودنجلاو روميصو نادنسو

 .ىلاعت هللا نرعب هتنكمأ يف هركذب يتألس امم اهريغو روامل» ةراوربتو

 8, 0, 1, كرا 0

 ٠ اليم نومبرأو نانثا س رم ىلع يهو ©« | ناريوطلا تى 3 ٠ © زوافم-اضيأ هدي. 1
 | < هلوماب كرد © . 4 ترم درد 5 .٠ < هنمو14 | ناري'وطلا »8, ناريوطلا 4

 ٠ ليام ه 10 ٠ اليم كومبسو ب ةلج ءذهن هج. خ 8-9 ٠ © زوبر 8, زوبرف © | ليم هرج.
 نيكنوا ©, نيكنؤا 1, نكبوا 12 ٠ رررييباخو م | اياوسامو 8, اًنولسادو © | رويصو ه 11

 لهّمام 14 ٠ نادنش ه 13 ٠ > مب نركترا © | دنملا ةريزجو همم. © | دنلا] دنلا © | ىلَس "وك
 | © تادنّسو 8, نادنصو ٠0135 © م | لواساو هي لواسماو © | لواتحو هب لواتحو

 رويصو ه | ةيوزو] ةئلمورو 5, ةلمرو 6 هل, هلمورو © | ةطيلكو 8 6, هطيلكو © | تثغواو

 | © ءهداوريثو 8, ءواريثو هب هراوارهتو © | راوافو م, رداطو 16 ٠  4ط0, تلغوأ

 ٠ [ 20هذه غو 0 | ةنكمأ ه | لات هر
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 لفل

 دنسلا نم اهنولعجم موقو دنحلا نم اهنوبسحمب موقف لهمام ةنيدم اماف
 .هينابو لبيدلاو ةيابنك نيبو اهنيب ةلصتملا ةزافملا سأر ىلع يهو

 دالب يلإ دنسلا نم نيلخادلا قيرط يهو ةرماع ةعماج ةنيدم يهو
 بسكلا ةريثك هكاوفلا ةليلق يهو تارامع اًلوحو تاراجت امو دنملا

 .هيناب ةنيدم ىلع لحارم عست ةروصنملا ىلإ اهنمو يثاوملاو

 ةثالث ىلع ةيابلك ةنئيدمو لحارم سمح ةيابنك ةنيدم ىلإ لهمام نمو
 اهبو طحلاو عالقإلا اهبو لكشلا ةنسح اهتاذ يف يهو رحبلا نم لايمأ

 .تاهحللا لك ىلإ اهم جرخمو قافاآلا لك نم تاراجنو عئاضب لج

 .ريثك اهؤامو هب يسرتو بكارملا هلخخدت روخ ىلع اضيأ يهو

 اهلع بلغت ام دنع دنهلا ةالو هتنب عينم نصح ةنيدملا هذه ىلعو

 .شيك ةريزج بحاص

 .فصنو ىرحم نيكبوأ ةريزج ىلإ رحبلا يف ةيابنك ةئيده نمو

 دالب لوأ يهو نايرحم لبيدلا ةريزج ىلإ نيكبوأ ةريزج نم كلذكو

 ةيدنهلا انقلا تبنت املابج يو زرالاو عورزلا اهضرأ يف تبنيو دنملا

 .دودب دابع اهلهأو

 .صوصل اهلهأو لايمأ ةتس دنملا ةريزج ىلإ اهنمو

 .لايمأ ةتس يلوك ىلإ اهنمو

 يهو لحارم سمخ وحن ةرابوس ةنيدم ىلإ لحاسلا ىلع يلوك نمو

 8, 0, 1, ذب

 1 ةنيده هنت. 26 © | ليما , لها 0 .٠ 2 امهنيب © | ةيئابو ط, هيبامو ©, هينانو

 .٠ 4 امببو كف © 5 للاوملاو 6 | هيناب ةئيدم ىلع

 ٠ © ةريزح] ةليدم 11 ٠ دنلا] دنملا هك 10

 © ٠03 نيرط ىلع يهو هل | دالب هس. ©
 2: هج. عمال. ٠ 6 لهمام ©, ليمام ©

 12 ةريزجإ ةنيدم © | نكنوأ مهل, نكبوا ©, نيكترا © ٠ 13 نيكبوا 5, نمكيوا ب

 .٠ 317 لايمأ -اهتمو هرج. © | لوك] لوب 1

 18 يلوثك نمو م“ | لون 1 | ىلع] لإ © ٠

 تكبوا مهب نيكتوا © ٠ 14 عرزرلا 6 ©
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 ةريثك ةرماع ةرضحتم ةنيدم يهو فصنو ليم وحن رحبلا نع دعبت
 ابو يدنهملا رحبلا صرف نم ةضرف يهو نقفارمو تاراجن او نكاسلا
 .للؤللا صياغمو دئاصم

 .طسقو ليجران ليلق اهفو ةريغص يهو ةراث ةريزج اهيلعو

 نيبو اهنيبو لحارم سمخ وجم نادنس ةنيدم ىلإ ةرابوس ةليدم نمو
 قذح لهأ اهئاكسو لهألا ةرضحتم ةئيدم يهو ليم فصنو ليم رحبلا

 ريثك الإ رفاسملاو ردقلا ةريبك يهو نولوجتم ريسايم راجن مهو ةلابنو

 .ريثك اهنع جراخلاو

 ةريزحللا هذهو اهيلإ بسنتو اهب ىمست ةريزج اهنم قرشلا بناج يفو
 نارزيخلاو انقلا تبنت اهبو ليجرانلاو لخنلاو عرزلا ةريثك رطقلا ةعساو

 .دنحلا دالب دادع يف يهو

 ةعساو ةنئيدم روميصو لدحارم سمخ روميص ىلإ نادنس ةئيدم نمو

 ريثك اهلابجو انقو ريثك ليجران ابو تاهحلا ةنسح ينابلا ةليلج ةنسح

 .قافآلا رئاس ىلإ لومحملا رطعلا تابنلا نم

 ةريبك ةريزج يهو يلم ىمست ةريزج مايأ ةسمخ ىلع اهنم رحبلا ينو
 لفلفلا رجش تبني يلم ةريزجيبو تابنلا ةريثك لابحلا ةليلق عاقبلا ةنسح

 مه, 0, 1, ذب 0

 1 ليه فصنو م | ةرشحتم و00. ©, «رصتحنمأ © | (182م) ةرفحتم ةنيدم يهو - ةريثك ةرماع

 0:0. © ٠ 2 ةطرف] هنرق © | اسو] اطو © ٠ 3 ؤلؤللا] رهرجلا 4 ٠ 4 ةرات هب ءرث © ٠

 5 ثادنش ىه | امهنيبو © ٠ 6 فصلو ليم وحن © | ليم هوز. 10 | يهو] ثادتسو © | هارمستم'

 6ا لهأ ايئاكسو هه. ٠ 7 ريسايم 0| ثولوختم © ٠ 9 ةهام باج يلو : (بونملا عم ط*«) امو » .

 10 تبني 014 0 ٠ 11 دادع همجي. لإ هادع © ٠ 12 نونيس © | ةمساو روميص ةئيدمو 146 ٠

 13 ةنحا هو, 50 0 ٠ 14 يرطعلا © | رئاس] ميمج © ٠ 15 اهنم] ىلم ملوك نم ت1 |

 مايأ داعنع ةمسف 1. مهل ةهطفاط (80م1, 7/1, 62): لايمأ هلل. ٠ 16 لامجلا] لاما © | رجش
 هرلبآ]ذ ٠



 ليو

 هذهب الإ ءيش هنم دجوي الو نئابرجب وأ ةنيردنفب وأ اب الإ نوكي الو
 ,ةثالثلا دالبلا

 قروك هقروو شيرعلا ةرجش قاسب ءيش هبشأ قاس هل تابن وهو

 ةقوبشلا ديقانع لثم ديقانع هلو هل فيرشت الو لوط هيف بالبللا تابللا

 ضييألا لفلفلاو غلب اذإ ىنجيو رطملا نم هقرو هنكت ابنم دوقنع لكو
 .كلذ لبقو هغولب لوأ يف هلم ىبج ناك ام وه هلم

 اهتاقرو تنحما رطملا ناك اذا ديقانعلا هذه نأ هبذادرخ نبا ىكحو

 اف ديقانعلا نع ةقرولا تعفترا رطملا مفترا اذاف رطملا نم اهتكأو اهيلع

 .بيرغ اذهو اهيلع ةقرولا تداع رطملا داع ناف رطملا نيح يف الإ اهدواعت

 .دنهلا دالب نم اهلكف روميصو نادنئسو ةرابوسو ةيابنك امأو

 .ارهلب ىمسملا كلملا دالب نم ةدلب روميصو

 تاريخلا ةعماج تاراجتلا ةريثك تارامعلا ةعساو هدالبو ميظع هكلمو

 هيوافأ نم فونصو عاونأ اضيأ هدالببو ةرطنقم هلاومأو ةرفاو هتايابجو

 .رطعلا

 نع ةذخأتسملا كولملا هثراوتي مسالا اذهو كولملا كلم ارهلب ريسفتو

 ىمست مهنم كلل كلملا راص اذإ دنهلاب كولملا رئاس كلذكو ةيضاملا كولملا

 ن0 ه7

  0٠ةئيردنتب 5, هنيردنعب هي, هتيردنقب © ] نتبرطم 2, نرحب 0, نهرحب هل, نيترحب 1
 هبكتز هذكي © | :ةئرو 5, ترولا 85 ٠ تابن تل | بالبلا] داللا ك 4 ٠ © ةرجش هون, 3

 هبذاذرخ نبا هب هيدادارخ“ ن 7 ٠ © .ا6 هلم يح هرم. 0, يف ىثح هلم .  قىحيو | ©

 هتنكاو طب, اهتمنكاو © | قرولا «م40. |  اهدواعت امف ٠8 © هتاقرو 8, اهتاروا | ©
 اهيلع ةقرولا] تداع رطملا دواع مو راطملا نيح يف الإ تملقأ اذإ اهدوامت الو رطملا ماد ام اهقرافت امن

 روييلطو © | ايلي 6, ارهلب 11 ٠  14هرايروسو © | هرايوسو تادئتسو ررميص 10 ٠ 14

 | © اوكلب © | ةرئارش 15 ٠  0دالبو © | تاريخل 1 . 13 فرتصو] بورطو 12 .٠ ©

 ٠ح ىمست  كلملا] ىمّسي' كلم م,هنم كِلّملا 16 ٠ ةرجأتسملا ى, هرخاتسملا#
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 دقو اهنع نولقتني ال مهيب ةثراوتم مهؤامسأو هلبق ناك يذلا كلملا مساب
 .اموعبتي ةريس مهيب كلذ راص

 سرفلا كولمو ةناغ كولمو حزلا كولمو ةبونلا كولم اضيأ كلذكو
 نب هللا ديبع مساقلا وبأ ركذ دقو ءامسألا نوثراوتي مورلا كولمو
 هب انأدب يذلا ناكملا اذه يف هركذ بجي ام اذه نم هباتك يف هبذادرخ
 دحأ ىمسي ال نيصلا كولم لثم منيب ةثراوتم اباقلأ كولملل نإ لاقف

 مسا مويلا ىلإ نينسلا فالآ نم نونلاب اضيأ نوبغبلاو غوبغبلا الإ مهنم
 .نيينيصلا نيب لودتو ثرووت

 نورماقو ىمدو ةباعو زرجلاو نفاطلاو ةباجو ارهلب دنهلا كولم نمو
 ةيحانو ادالب كلمب كلم الإ اب ىمسي ال ءامسألا هذه نم دحاو لكو
 مسالا كلذب ىمسي امنإو هنع لقتني الو كراشم مسالا كلذ يف هكرشي ال

 .هنيعب ناكملا كلذ كلم نم

 هنإف خلرخلا الإ ناقاخ مهؤامسأ رزخلاو تبتلاو كرتلا كولم كلذكو .

 كلذكو حلرخلا كرت كلم نم هب ىمسي ثراوتم مسا وهو هيوغبج ىمسي
 .اثراوتم امسا بجنفلا مهيف كلملا ىمسي جخبازلا كولم

 كلم نمب عقاو ثراوتم مسا رصيقو ةرصايقلاب نومسي مورلا كولمو

 8, 0, آ, ذر ©

 1 ثاولقمت ال © ٠ 3 ةبونلا همه اههب 1 ! حنرلا 51 4 نورئارتي ل, نوئرثارثب“

 6 ٠ 6 ةرئارتم © .٠ 7 غوبشلاب 0, غوبفتلا 1 | نوّيعبلاو 3, نوبغملا ٠ 8 هوثراوت © |

 لودئو ©, لودتو © ٠ 9 اوهلب © | هباحت © [ رئاطلاو 51, رياطلا/و © | ررحخلاو '!,
 روجلاو © | هلاعو © | ىسدو 5, ىندو 1, ىسمدو © | نورباتو 1 ٠ 10 ىمتي ال 1 |

 ارم همه 16ه. 1 | ةيحان وأ ادلب © ٠ 13 تبتو 1 | زرحلاو © | مهمسا © | حلزخلا 83, جنرخلا
 © | ىمستي هئإف 8, ىمسني مهكلم نإف ©, ىمسي مهكلم تإف 14, همسا مهكلم نإ) © | ةيوغيخ
 8, هلوفيخ 1, هئوميح © | ىمسني 2614 | حلزخلا 1, متارخلا © ٠ 15 حئارا 61

 جئازلا هر مارا هب جبازلا 1. قسد ةيطاط (804, 7/1, 16) | ىمستي هن 14. | ءامسأ تن

 16 نوهتي 2618 | هرسايقلاب ن | رستو © | نمب] نع 1 ٠



 ايان

 مسا وهو كولملا كلم يأ هاش هاشب اهكلم ىمسي زازغألاو اهلك ةيمورلا

 مهكولم ىمست سرفلا كلذكو هنع نولقتني ال مهنيب مهكولم هئراوتي
 ةنلاغ بحاص مساف اهدالب ىلإ اهكولم بسنت امنإف نادوسلا امأو ةرساكألاب

 .ةيافكو عانقإ نفلا اذه نم هب انئج اميفو ةغوك همسا ةغوك كلمو ةئاغ

 ناتنيدم امهو لواسأو نوريباخ ءرجلا اذه يف ةنمضملا دنحلا دالب نمو

 مهتاعاضبو ةئسح مهعنصو ةرفاو ملاومأو ةلعفلاو راجتلاو سانلاب ناترماع
0-0 

 ,هقفات

 يف اهفارطأ ىلع اوبلغتو دالبلا هذه رثكأ ىلإ نوملسملا لصو دقو

 .هتوقو هللا لوخغ اهريغ نسم داليلا هلهم لصتاام ركذنسو تثقولا اذه

 نماثلا ءزلا هولتيو هلل دمحلاو يناثلا ميلقإلا نم عباسلا ءزخلا رج

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هنم

 2 6, 1, هب 6

 1زازغالاو 1 | ىمسنت , ىمت 01, ىدني 4, نومي © | كلم م | ءاغب ءاشب 6< |

 هنع - اذهو مورلا كلم يأ 0”* .٠ 2 ىمسنت ط, ىمسش © ٠ 3 اهدالب ىلإ همه. © | هتاغ ٠

 4 همسأ ه0. 1 | هغوك ه]168 ٠ 5 توريباخت 8, نورباخ ©, نوثريباخ © | لواساو 8

 لواشاو © ٠ 6 مهتعاضبو 6 ه ٠ و9 يلظلا يلملا هللاب الإ ةوق الو لوح الو هتوتو هناحبس هللا لوحي
 ليكولا معنو هلل انيسحو ©, ىلاعت هللا لوحي مه, هللا لوحي © ٠ 10 للاعت هللا  رِجت همم. ©, انهو

 هلل دمحاو هدد. 0 هدحو هلل دمحاو يناثلا ملقإلا نم عباسلا ءزجلا همضت ام (ىلع لوقلا © ركذ ىفقنا

 مدجحو هزم. 1, هدحو)ر ]م ٠



 نماثلا ءزجلا

580110 0011/4 

 دالبلا نم هتصح يف نمضت يناثلا ميلتإلا نم نماثلا ءرجلا اذه نإ
 .دنطلا رح ىلع ةيلحاس ادالب ةيدنهلا

 ىجنضو نايكلكو نئابرجو هنيردلفو هناتو روبادنسو جورب اهم

 .ردنمسو هجنكو اولولو راسكلكو

 ةليوزو راهدنملاو ةراوربهتو لوانجو هقلود ةنيدم ةيربلا دالبلا نمو

 كسحو شاوخخو لباكو ةزافلا سأر ىلع هذه لكو تسغدوأو ةطلو

 هجنو اسارطأو تساينو هولامو رابيتمو هددو هتتو رايدامو سديرومو

 .دئانسأو جرنقلاو ايلعلا ريمشقو تومراكو هرديمو لفسلا ريمشقو

 خبلب يورتو قيلب ةريزجو يلم ةريزج ةيدنحلا رئازجلا نم هرحن يو

 58, ©, 1, ذب 0

 ٠ © ةيدنملا هم. حل | ادالبو 2 .٠  0يناثلا ملقإلا نم هرج, 2016© | هتسح] هتيحج 1

 روبأ ريسو 6 | هئانبو 5, هنابو ©, هلايو هيب هّياتو © | هئيرادنتو 8, هّسردنفو © | نئانرجو 3
 , 28م, ثيرح © | نايكلكو 8, رايكلكو 6, ناكيلكو هل رايكلكو © [ ىجنصو هت.

 , 5ىجصو 0, ىعصو 0 © 4 راكتلكو هم. هى راكم و, ناكتكو © | اولولو همصب

 ةقلود 5 .٠ © راواولو 60, اوّنولو 4 ] ةجئكو هون. 2, ةسللجو 0 | رولتمسو هير رادسسمو

 » طب بارود ©, هقلود © | لواتحو © هب لوأتحت © | ةلي'وثرو 2, هكلميور 64 . 6 هطيلكو

 ةطبلكو ه | تعواو 8, تفراو 0, تثغواو ه, تشعواو © | ساوخو 5 | كييسحو ,©
 ,©  5م0057 سابرومو 6, سديرسو ىلإ نيتالورمو © | رايركامو هل, راثدانو © | هيثو ©

 , 8هيتو هب هبتو © | هاددو © | راسيمو ©, رايثيمو © | هولمو ت | تساينو © | اسأرطاو
 اًسارطاو © | هجتور ممر همبو نب هّحمو 0 ه8 ةردئيمو 7, ءردهنو 0, هردنمو هر ماودْنَسو

 ةريزح هرج. 1 | نّلم 8, نام 0, تايم هب 0 9.٠ © دئاتسرو 8, دئاتسرو هيب دياتسارو | ©

 : 0يلع © | قبلب » | حبلت 5, حلم و ع, خلي



 1م1١

 بئارغلو نوركاذ اهفاصوأل نحن اهو ردنمس ةريزجو اخسملا ةريزجو

 .هتوقو هللا نمي نوفصاو اهئاوتحا

 اهؤانب ءانبلا ةئسح ةليمج ةليلج ةريبك ةنيدم اهنإف جورب ةنيدم امأف
 تاراجنو ةتماص لاومأو ةرفاو لاوحأو ةيلاع مم اهلهألو صجلاو رجآلاب

 ةضرف يهو رافسألا ةرثكو لوجلاو بارتغإلا ىلع فقو مهو ةفورعم

 .ناموي روميص ىلإ اهنمو دئسلا نم ءاج نمل ةضرفو نيصلا نم ءاج نم

 هب لبج ال لصتم رب يف لحارم ينامث ةراوربن ةنيدم ىلإ جورب نمو

 .لجعلا ىلع نركي امهنيب رفسلاو

 رفس نيرفاسملل دالبلا نم اهرواج ام الو اهلك ةراورهن دالبب تسيلو
 ثيح مهب ريستو اهرجن رقبلاو مهتعتمأ اهلع نولمحبي لجعلا ىلع الإ
 .دئاقو قئاس ةلجع لكلو اوؤاش

 ةيناثلا مساو لوانج امهادحإ مسا ناتنيدم ةراورهلو جورب نيبو
 نم فشأ ىرخألاو ةدحاولا نيبو ردقلا يف ناتبراقتم امهو هقلود

 .ةلحرم

 هسبرغ ىلعو اروحخن نوكيو رحبلا ىلإ لصي رهن ىلع هقلود ةنيدمو

 .صورب يورتو جور, ةنيدم

 لبج ىمسي امهلامش ةهج٠ نم ض رثعم لبج لفسأ يف هقلودو لوانجو

 8, 0, 1, خر 0

 ٠ © احبسلا 4 | ردتمس 8, ردمس مه, ردُشمس © | اهييارثلو هب اهناصوأل بيارغل 1

 , 5حوارب ٠03 © هتونو هللا نمب] هتردقو هللا نمب 1, ىلاعت هللا لوحي هل, لرةشف هنوعو هللا لوحي 2

 دننلا  ةطرفو] دنللا نم هاج نمو 6 ٠ © لوحتلاو 5 ٠ سخلاو ه 4 ٠ © جاور م»«, جورب

 | © هراورهم هل | نيرفاسلل هدنء 9 ٠  ©( 5061(دنسلاو دنملا نم ©, دنسلا نم ءاج نمو دتحلا نم
 لكلو] كلذكو خ٠ 12 هراورهمو خل | اهدحأ 11 ٠ مهم ربصتو 5 0, اهم اوريست ه 10 ٠  6|رفس

 ٠  6هقلرد] هلاود 13 ٠ © م© | لووانحت 8, لوانح 6 ى, لاوابحت © | ةيناثلا مساو] ىرخألاو

 + ةنيدم] هنم © | ىوريد 16 ٠ © هناود 6 | لصتي © ه | ازوخ 0, اورخ هل, ًارومت 15

 ٠  1”لوائّحو 8, لوانحو 6 | لبج ه0. 17
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 .ليجران ليلقو انقلا هيف تبنيو ةرمصلا ىلإ ضيبأ هبارتو نردنوأ
 .لواسأ ةئيدم لوانج ةنيدم نم برقلابو

 لاوحأو ردقلاو تافصلا يف اضعب اهضعب هبشي دالب ةئالثلا هذه لكو

 .ةنكمم حابرأ دصاقمو تاراجت اهنم ةدحاو لكلو مهيز هابتشاو اهلهأ

 ةليفو شويج هلو ارهلب ىمسي مبظع كلم اهكلف ةراورهن ةنيدم امأف
 ةجوسنملا لاخلا سيليو هسأر ىلع بهذلا جات لمحم وهو دبلا ممَِص هتدابعو

 .مايألا رئاس يف ليخلا بكريو بهذلا نم

 الو ةأرما ةئام وح هلوح بكريو ةرم ةعجج لك يف بكري دقو
 ةيلحلا نسحأب نيلحنو ةبهذملا قطارفقلا نسبل دقو نهاوس دحأ هعم يشم

 نهروعش نلبساو نهلجرأو نييديأ يف ةضفلاو بهذلا نم رواسألا نلمتحاو

 هئارزو ةلمجج امأو نهمدقي كلملاو نعفادتيو نيعالتب نهو نهفادرأ ىلع

 نمل وأ هيلع ماق نمل ابراحم جرخ اذإ الإ هعم نوبكري الف هلاجر ءامظعو

 هل نيرواجلا كولملا نم هدالب دصق نم ىلإ وأ هتالاع نم ائيش مضتها

 .هبرح ةدمع يهو ريثك ةليفلا نم هلو
 هريسفت ارهلبو مهنع لقتني ال مسالاو تاذلا ثراوتم كلملا اذهو

 .هانمدق انك كولملا كلم

 نيرفاسمللو ,طوجن اهبو نيملسملا راجن نم ريثك اهلصي ةراوربن ةنيدمو

 . مهيديأب ال طبضو اهكلم نم ماركإ ا

 8, 0, 1, ذب ©

 1 تردنوا 8, قردبوأ هب دادنوأ © | ةرفسلا ه | تبنتو » | ليلتو] ليقو ©

 2 لواحت م, لواتح © | لواتتا » ٠ 3 كلتا دالبلا هذهو © | هيشت 6 ه | تافصلاب ح ٠

 4 دحاو مهبز 8, ميسر كف | دحاو > | عابرا 6, حايرا ه « 6 ليخلا © .٠ و9 نطارقلا © |

 ةيهرملا 6 ٠ 10 نئستاو © ٠ 11 ثفادرا هل | نمنادتيو] نصفقربو © ٠ 12 نأ ه1 ٠

 13 مفهتسا 6, ءانعأ ه .٠ 14 ةبرح 0 ٠ 15 ًاريثبو » ٠ 17 نرئاملاو نت ٠
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 هاوس ءيش ىلع نولوعي ال ءالوه ةعيبط دنملا لهأ يف لدعلا طسو

 لهأ ةلججو مهنأ اوركذ مههريس نسحو مهدوقع ظفحو مهلادع لضفلو

 ةحجار ماوحأو ةرماع مهدالبو مبلإ دصاقلا رثكو ريخخ يف دالبلا كلت

 .ةعداو

 لجرلا نأ لطابلل مهتهاركو هل مهعابتاو قحلل اهماوع دايقنا نمو

 يف اطخ هل طخيف هيقل ام ثيح هاقليف قح مهنم دحأ دنع هل نوكي

 اعئاط بولطملا اهلخديف ةقلخلا كلت يف بلاطلا هلخديو ةقلحلاك ضرألا

 هلع قفعي وأ هم زل ام ءادأو هنغ فاصنإب الإ اهنم هب الو هتاذ الوب

 .ةقلحلا نع جرخيف قحلا هل يذلا

 شاملاو سدعلاو ايبوللاو ىلقالاو صمحلاو زرالا ةراورهن لهأ ماعطو

 .ايعيبط اوم تومت يتلا تاناويحلاو كمسلاو

 اهنإف رقبلا امأو اريغص الو اريبك ال اناويح الو ارئاط نوحي الو

 نود ةصاخ رقبلا يف مهلعف اذهو تنفد تتام اذإف ةتبلا مهدنع. ةمرحم

 بعتلا نع تعفر فرصتلاو ةمدخلا نع رقبلا تفعض اذإو متابلا رئاس

 .تومت نأ ىلإ اهروهظ مدختست نأ ريغ نم فدعلابو اهلإ رظنلاب رمأو

 . مل روبق الو مهاتوم نوقرحم دنملا لهأو

 نع اهعافترا ةضيرع هردق ىلع ةلجع هل تعنص كلملا تام اذإو

 عضويو ةللكم ةبق ةلجعلا ىلع عضوتو امهوحن وأ نيريش رادقم ضرألا

 8, 0, 1, ثرا 0

 1 ءالوه] [وه 81, اره ت هر هرص,. © | ثولدس الو » .٠ 2 لففاو © | مدرع © |

 منأ] م 61, مس هل | ةلج هس. ٠03 ةسجار همر » ٠ 5 دحأ دنع ل ثركتي لجلا نأ
 هيقل امثيح هاقليف 0, هاقل ثرح هاقليف ىح دحأ دنع هل نوكي مينم لجرلا نأ 1 . 7 كلت] كاذ © ٠
 8 فارسناب 8 | هنع ني. # . 9 هل] هيلع ه . 12 نوحيدب الو © ٠ 13 مثدنع] مييلع 1

 م6 .٠ 14 ةرقللا 4 ٠ 15 تومب © .٠ 18 اهرحن ه0لل. | مضريو 81 ٠
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 هرحي اهلك ةنيدملا ىلع هب فاطيو ةلجعلا كلت ىلع هنفك ةيلحم كلملا

 ضرألا بارت ىلع رجني هرعشو هارب نأ فوشكم هسأرو هديبع

 اذه سانلا اهأ ةيبرعلاب هريسفت مالكي ةيدنهلا ناسلب دانم هيلع يدانيو

 ره اهو ةنس اذكو اذك ارداق احراف هكلم يف شاع نالف نب نالف مككلم

 نع مفدي الو ايش هكلم نم كلمي ال هعم امب هدي حتفو تام دق

 اذه لكو نوعجار هيلإو نورئاص هيلإ متنأ ايف اوركفف ىذأ همسج

 نم ىتلا رانلا ناكم ىلإ جرخأ هب فاوطلا نم غرف اذإف ةيدنملا ةغللاب

 .قرتحي ىتح راثلا يف هنوقليف مهكولم قوم اهب اوقرحي نأ مهتداع
 .ةلمح مومهلاب نولوقي الو اريثك نونزحم ال دنملا لهأو

 نونفدي نوملسملا مهجزام دق نيذلا دنسلل ةرواحنا ةيدنهلا دالبلا ةلمجو

 اتيم نوكبي الو مهيلع بارتلا نووسيو ارتست ليللاب مهتويب يف مهاتوم

 .هانمدق امك اريثك هيلع نونزحم الو

 .تاجورملا يف الإ حابم ارهلب دالب معيمج يف ائزلاو .

 ملام هتمع وأ هتلاخ وأ هتخأ وأ هتنب حاكن ىفترا نإ لجرلاو

 .كلذ لثم هتخأب لعفي خألاو كلذ لعف تاجوزم نكت

 .اريثك لفلفلا اهيفو يلم ةريزج رحبلا يف ةيلحاسلا جورب ةنيدم لباقيو
 .تايرحم تادنس ةريزج ىلإ اهنمو

 ةريبك ةرماع ةريزج يهو ناموي قيلب ةريزج ىلإ ةريزجلا هذه نمو

 2,6, 1 نب

 1 همك طب هفك 0 | هورجحي 4 + 2 رسب 8 | بارت هسا هل ٠ 4 ن] نيا 6 | اذك اذك

 .1 6 6 هذه © - 8 مهئاداع 0 | مهكولم لومو ماتوم 0, مهكولم لوم قوملا خ ٠ 10 مهحزام

 4 ٠ 11 تريلايف 6 | ارسك ه4 | نوسشيو 0 ٠.012 ءانمدت اك هس. ٠ 13 عيمج 0

 طعمم !63. 8, هرج 4 ٠ 14 هكبأ 4 ا 15 نكي نم | تاحوزتم | هتخأب همر طعمم

 انه. 5 ٠ 16 يىلب] نأم' م5, قام ل ف ٠ 18 قيلب طر قلم 04 ٠
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 نمو دنهلا رئازج ىلإ قرطلا قرتفت اهبو زرأو زومو ريثك ليجران اهب
 اضضيأ ةريرجللا هذه نمو نيموي ةريسم' ىمظعلا ةجللا ىلإ ةريزحجلا هذه

 .دئازو ىرحم بيدنرس ةريزج ىلإ

 ةنيدمو لحارم عبرأ روبادنس ةئيدم ىلإ لحاسلا ىلع جورب ةنيدم نمو
 اهبو تاراجن ةئيدم يهو بكارملا هب ىسرت ريبك روخ ىلع روبادنس

 .قازرأ دصاقمو تارامع

 ةليلج ةنيدم هنات ةنيدمو مايأ ةعبرأ لحاسلا ىلع هنات ةئيدم ىلإ اهنمو
 .لاحرألا هب طحتو نفسلا هلخشدت ريبك روخ ةفض ىلع

 اهنمو انقلا لوصأ نم اهيف لختتي ريشابطلاو انقلا تبنت اهضرأو اهلابجيو

 .براغملاو قراشملا نم دالبلا رئاس ىلإ لمح

 لوصأ نم ناكام هنم ياصلاو ةقرحملا ليفلا ماظعب شغب ريشابطلاو

 .هانركذ اك قرشلا يدنملا بصقلا اذه

 ةنيردنف ةنيدمو لحارم عبرأ لحاسلا ىلع هنيردنف ةئيدم ىلإ هنات نمو

 رئازج نم راجنلا بكارم هب طحتو رابينم ةيحان نم يتأي داو روخن ىلع
 رجاتمو ةرماع قاوسأو ةرساي لاومأ اهلهألو اضيأ دنسلا بكارمو دنهلا

 .بساكمو
 رماع رجيشلا ريثك ولعلا يماس ريبك لبج اهيلعو ةئيدملا هذه لامشبو

 راطقأ رئاس ىلإ لمح اهنمو ةلقاقلا هيفاوح يف تبلتو يشاوملاو ىرقلاب

 .ضرألا

 5, 0, آ1, خر ©

 1 قرطلا] زرطلا © ٠ 2 ىململا ةطمللا ةريزجلا ه . 3 دئازو] دحاو 4 ٠ 4 حورب 6 |
 رويادنس م, رويادسف ه .٠ 5 روُيادنت ط, روبادتف ح ٠ 7 هئاث مع, 0 | هئان هلا ©, هلأ هل

 | ةئيدم نت.1 ٠ 8 ريبك] ريثك مهل | اهلخدت ت | بكارملاو ننسلا ه ٠ و اًناجو هل |
 اباه . 12 يدنملا همن. 50 | ىكرشلا هم04. | ءانركذ] ءانلق ظ ها 13 ةئأث 8, هنا 01 |
 هنيردبق مم. ©, هئيردنق كل | هنيردبق 2166 0, هسردنن خ ٠ 14 داو هرب 1 ٠ 18 تشو 8,

 تنئيو 614 | هيفاوش 51, هششاوج © | ضرألا راطقأ] راطنألا ت٠
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 لدي

 اهيف دوازم املو متادهشلا تابنب ءايشألا هبشأ نوكُت ةلقاقلا تابنو

 .اهرزب

 ةرماع ةنيدم يهو لحارم سمخ نئابرج ةنئيدم ىلإ ةنيردنف ةنيدم نمو

 اهنم نأ ركليو ةريثك بوبحو ريثك زرا دلب يهو ريغص روخ ىلع
 .اريثك لفلفلا رجش اهلابجب تبئيو بيدئرس ةريم

 ىلع ناتنيدم امهو نيموي ريسم راسكلكو ىجنض ىلإ نتابرج نمو

 .ةريثك بوبحو زرأ امهيفو ناتبراقتم ناترماع رحبلا

 .موي نايكلك ىلإ امهنمو

 تبايو ةطنحو زرأ امهيفو نيموي ةريسم ةجنكو اولوللا ىلإ نايكلك نمو

 ةهكافو ليجران اهبو ىلفدلا تابنب هيبش مقبلا تابنو اريثك ىقبلا امهضرأب
 .ةريثك

 رجاتملا ةعساو ةنيدم يهو اليم نوثالث ردنمس ةنيدم ىلإ هجنك نمو

 ريثك اهب طخلاو اهنم عالقإلاو ةريثك لاومأو عئاضب اهلهأل مفانملا ةريثك

 .دالبلا كلت كلم وهو جونقلا لامعأ نم يهو

 .ريمشق ةنيدم نم اهبلإ لصي روخ ىلع اضيأ يهو

 درعلا اهيلإ لمحو ةنكمم ةطنحو ريثك زرأو بوبح ةنيدملا هذه ينو

 كانهو تومراك دالب نم بذع ءام يف اموي رشع ةسمخ ةريسم نم

 2 0, 1, ذب 0

 1 تركن م0384 | درازب 6, دروازم ه ٠ 3 هنيردبق © | نئتاب'رج 5 | يهر] ةنيدمو

 (ئانرح ه) ابرج 14 .٠ 4 دالب 5 ها 5 بيدلرس ةنيدم 20, بيدنرس ةريزج © | تبنتو هل |

 ةريك 0 .٠ 6 ثكاتبرح © | ىحبص 0, ىحلص هل | راسكيكو 5, راكيكو 6148, ناكينتكو

 © | موي 26 © . 7 ناترماع هو. ط, رسبلا ىلع ثاترماع 6 ٠ 8 اهنمو تى6 | '"تاييكتك

 ط, نايكلك 6, تاكيلك هلا | موي ""* 209 نايكلك نمو م«, ناكيلك هل | اًولرتلا > |

 ةحشلو 8, هحنك 0 | موي ريسم 0 | ةريثك تدثيو هرب. © ٠ 10 ىلثالا 84 ٠ 12 ةسنك
 طر هجنك ةئيدم © | رادثمسأ ل ٠ 16 ةريثك 0 ٠ 17 ريم حف
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 .نورماق لابج نم كانه بلجيو هروخم يف بيط ديج دوع تبانم

 ةريزمللا هذهو ةعاس ىرحم امهنيبو امتماست ةريبك ةريزج ةنبدملا هذهلو

 ةعبرأ بيدنرس ةريزج ىلإ اهنمو قافآألا لك نم راجتلاو سانلاب ةرماع

 . راج
 لحارم عبس امهنبو ةلحعادلا ريمشق ةئيدم ردنمس ةنيدم نم لامشلابو

 كلذكو حجرنقلا كلملا ةعاط يف دنحلا دالب نيب ةروهشم ةئيدم ريمشق ةنيدمو

 .لحارم عبرأ تومراك ىلإ ريمشق نم

 ةئيدم يهو لحارم عبس وحن جونقلا ىلإ ةلخادلا ريمشق ةنيدم نمو
 .جونقلا ىمسملا كلملا ىمسي اهبو تاراجتلا ةريثك ةنسح ةريبك

 بحاص ةهركذ ىلسم رهو دئهلاب ىلسم ربث دمي ريبك ربل ىلع يهو
 لابج نم هجرخمو بيطلا رهن ىمسملا رهلا وه لاقف بئاجعلا باتك
 لبج حفس ىلإ يبتي يح رمي مث دنانسا ةنيدم نكرب رميو نورماق
 تبليو رحبلا يف بصيو نايكلك ةنيدم نكر ىلإ هتحت نم رميف اينول

 .يمس كلذبو بطلا نم عاونأ ربنا اذه يتفضب
 ريمشقو لحارم عبرأ ةجراخلا ريمشق ةئيدم ىلإ دئانسأ ةنيدم نمو

 .ةروهشملا دنا ندم نم ةنيدم

 .اهيلإ ةيخلرخلا كرتلا ةرضم تغلب امبرو كرم رفاك نوبراحي اهلهأو

 مب 60, 1, لب ©

 1 هروح 1 | نورماق] تواق >6 1, نراق ى, توام دالب © م0085 دئمس ©, وادنمسا © |

 ةلخادلا  امهنتيبو نه. © | اهنيبو ه ٠ 6 كلللا همت. هش | ريمشن نم كلذكو] اهنمو هل

 8 لحارم عبس وحن "*, لحارم مست © . 10 ىلع دمي © | ىليسا ممجا8 | ددهاب هد. 1
 م6 | ىلكم ةآع طر يلم © ٠ 11 ليج 26 ٠ 12 نو'واق م, ثراق ىمه | دئاتسا 5,

 ديئانسا 6, دمئارسا 1, هيئارسا هل, 'ديئاتس" © ٠ 13 اينول 5, انيول ©, اينول © | 'نايكذيك
 م, نايكلب ل .٠ 14 يتفص يف ح | كلذلو 1 .٠ 15 دئانسر 8, ديئانسر 1, ربئانسر هب

 17 هرصم مح | ةيجج زر خلا 8, ةيححر حلا 6, ةمزخلا 1, هي زخلا مهل, هيطرحلا © ٠
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 ةجراضخلا ريمشق ةئيدم نيبو اهنيبو اسارطأ ةنيدم جونقلا ندم نمو

 ينابملا ةريثك ةنسح يهو دنملا سجنج رهن ىلع ةئيدم يهو لحارم تس
 .رواط ضرأ ىلإ لباك مخاتت جونقلا روغت نم رغث يهو هايملا ةريثك

 كلملا خمباش ةكلمملا مظع ةليفلاو لاجرلا ريثك جونقلا كلملا اذهو

 ةمه هلو اهنم هدنع ام ةليفلا نم هدنع كلمه ةبربلا دنملا كولم يف سيلو

 .هيلب نم ىلع ةباهم هتوطسو لاومأو ةحلسأو ددع هدنعو ةيلاع

 رمت ىلع يهو لحارم سمح تساين ةنيدم ىلإ اسارطأ ةنيدم نمو

 زرأو ةطنح اهبو اهي نكاسلا ةريثك ةرماع ةنيدم يهو دنحملا سجنج

 ,ةريثك بوبحو

 ةنيدمو لحارم عبس سجنج ةفض ىلع رايدام ةنيدم ىلإ اهنمو
 بامسأ اهلهأو تاراجن ابو رايدلاو ىرقلا ةريثك تارامعلا ةعساو رايدام

 .ةلئاط لارمأ

 سجنج رب يرغ.يف ةراورهنو لحارم عبس ةراوربن ةئيدم ىلإ اهنمو .

 .اهركذ قبس دقو

 هولامرو لحارم سمخ هولام ةنيدم ىلإ ةروكذملا رايدام ةنيدم نمو
 .تالامعو تارامعو ىرق اهو رداصلاو دراولا ةريثك ةئسح ةنيدم

 .هتثو هدد اتليدم اهللم نمو

 .ناتلح رم هتتو هدد نيبو لحارم عبرأ هددو هولام نيبو

 8 ©, 1, فب 0

 1 اًسارطا 8 | ةنيدم همر. ق (ربن 6"* © 2 سجنح خ ٠ 3 ةرباك] ةريثكو ه |

 يوشتقلا م | رثواشل م, ال © ٠ 4 ةليفلاو] ةيفلا يثك م18 ٠ 5 هدنع] ةلع خ ٠ 6 ةوطسو

 618 ٠ 5 امارطا هب اساطسا © | تساس هب بُساتَت .٠ 8 سحنح حل | ةريثك ةريبك

 رماعلا 14 | اس مص. © ٠ 10 رايدام 8, رايدام كف | ىجتح ح . 131 رايدام 5, رادام ه

 13 ءهراوربت ه | رهن هم.14ه ٠ 15 رايدام » ٠ 16 تارامشتو هه. 6 ٠ 17 ةيدم 14 |
 هدد 8 | هنتو 0, هقئرو ك ٠ 18 هذدو 7| ءادد 2 | هنتو] هنو 8, هنئو 0, هنو 1, هفتو خل ٠
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 .ةروكذملا دالبلا هذه ضرأ رواحلو

 ةئيصح سديروم ةنيدمو لحارم ثالث هدد ىلإ سديروم نم كلذكو

 .لباك رغث سرحت شويجو راجت اهب لهألا ةرماع نصحلا
 هب تبلتو هالعأ ىلإ دوعصلا بعص ميظع ليج ضيضح يف يهو

 .نارزيحنو ةريثك انف

 صضعب يف يهو لحارم ينامث راهدنقلا ةنيدم ىلإ سديروم ةنيدم نمو
 .هليذ عم امهنيب قيرطلاو هركذ انمدق يذلا لبجلا

 نوزانمب موق مهو قلخلا ةريثك رطقلا ةريبك ةئيدم راهدنقلا ةنيدمو

 رثكألا لصي ىتح لوطت مها نوكر تي مهنأ كلذو مه ريغ نع مهاحلب

 ةرودم مههوجوو رعشلا ةريثك ضارع يهو امنودو بكرلا ىلإ مهاجل نم

 يو مهدنعو كلا رثألا يز مهيزو اطوطو مها ركب مج برضب لثملاو

 ْ .راقبأو مانغأو بوبحو زرأو ةطنح مهدلب
 هانركذ دق امك ةتبلا رقبلا نولكأي الو ةتيملا مانغألا نولكأي مهو

 .اذه لبق

 لجعلا ريسب لحارم سمخ ةراوربن ةئيدم ىلإ راهدنقلا ةنيده نمو

 .لباك كلم نوبراحي راهدنقلا لهأو

 ةليلج ةئيدم يهو ناتسراخط دالبل ةرواجملا دنحملا ندم نم لباكو

 يلباكلا جليلهإلاو ليجرانلا ابو ديج دوع املابجيو ةيئبلا ةنسح رادقملا

 م, ان, 1, لل, 0

 1 راواشو 7 ٠ 2 ديراوم 2, سوبروم © سديرو» ل | هدد | سديرأوم 7, سدوبرم
 0, سديروم 1, سداروم مل, سديروصأ 0 ٠0 4 تيليو 1 ه0 6 سديرأوه 8, سدوبروم 0,

 سديروم' 1 | ةليذ مم - شعب يف يهو نإ6. © ٠ 8 ةليدم 018. © .ه 9 ريصتل لولطت ىح © |

 لصت ه0 .٠ 11 ريكل ىف .٠ 13 ةتيملا هم. © | ءركاذ انينت (دن هس. 0 ن دناك هع |

 انركذ 1 ٠ 15 نويراخي  راهدنقلا ةئيدم هرج. ل .٠ 17 تاتساسط قت | يهو] لباكر 1 ٠
 ٠ » حايلهالا 18
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 عفريو نارفعزلا لصب اهحطابأب عرزيو اهابج يف تبنيو الإ بوسنملا

 ررغ نم يهو دالبلا نم اهرواج ام ىلإ اهنم هب زهجتيو ريثكلا اه هنم

 دوعصلا دجوي الو نصحتلاب فوصرم نصح اهبو ءاوه اهنسحأو دالبلا

 رافكلا هيف ضبر اهو نوريثك نوملسم اهفو دحاو قيرط نم الإ هيلإ

 .دوهبلا نم

 هيلع اهب دقعيو لباك ةنيدمب الإ ةعيب دقع ةيهاشلا كوام نم كلمل متي الو

 .ةديعبلاو ةبيرقلا قافالا نم ابلإ دصقلاو ةعببلا اهم مت ةميدق طورش

 رئاس يف هريظن دجوي ال يذلا جلينلا اهلك لباك ضرأ داوسب عرزيو

 .ابب فرعيو قافالا لك ىلإ اهنم لمحيو ابيطو ةرثك اهب ةطيحملا دالبلا

 لمحم ناسح نطقلا نم عنصت باشي لباك ةنيدم نم اضيأ زهجتيو

 اهلابعأو دنسلا ىلإ اب رفاسي دقو ناسارخ دالب ىلإ جرحنو نيصلا ىلإ

 .اريثك اب فرصتيو
 عطاق اهديدحو عفنلا ةريثك ةروهشم ديدح- نداعم لباك لابج يو

 , نسحم
 ىرقو عالق اهلو ريخخو شارخخو نالزرأ اهنم ةريثك دالب لباكلو

 .ةلصتم تارامعو

 .لحارم عبرأ شاوخ ىلإ لباك ةئيدم نمو

 ثالث لباك ىلإ كسح نمو لحارم سمح كسح ىلإ شاوخن نمو

 00 .لحارم

 م 0 1, هب ©

 2 هب هم. © ٠ 3 نشحتلاب م, صختلاب ل ٠ 6 ن. (كلم دحأل 14) مدحأل كلم مب الو

 دقع الو ةيهاشلا كولم 6 14, دفع الو ةيهاشلا نم دحأل كلم متي الو © | اهب هيلع 4 ٠ و9 ا

 ةرثك هلثم 8 . 10 ةنيدم هزت.1 ٠ 12 ريك 1 ٠ 13 عفنلا] مقبلا 0 | ةريثك  اهديدحو

 ه0. 4 ٠ 15 عفنلا ةريثك 1 | ثالز'رأ 81, نالزا ©, نالزرأ © | سارّحو 5©, ساوخو

 1, سأرخو ل | رييخو 8 + 17 (197) تافرعتمو ب لباك ةئيدم نمو ©"* | ساوشأ 801,
 ساوح م# .٠ 18 ساو م0, ساوح مح | كتمت م, كنج ن | كح هلا] سارغ هل ٠
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 ا

 .تافرصتمو رجاتم اهو ريداقملا ةيواستم دالبلا هذهو

 ةليوزو ةطمل اتنيدمو لحارم مبرأ ةطمل ةنيدم ىلإ لباك ةئيدم نمو

 .ناتسجس دالبو ناتلملا نيب ةلصتملا ةزافملا فرط ىلع امه

 نم سانلا نم لمح امسبو طسوتم ردق امههردق نادلب ةليوزو ةطمللو
 ةطنح عرازم امهبو ناتسجس لهأ نم ليلقو دنملا لهأ ضعبو ةيدنسلا

 راغص راهتأو نويع نم هدالبلا هذه لهأ برشو هكاوف ليلقو زرأو

 اهرواجام ىلإ اهنم اهب زهجتي ةولح نطق بايث اهب لمعيو رابآو بابجو

 .دالبلا نم
 عبرأ راهدنقلا ىلإ اهنمو تسغدوأ ةئيدم ناتلملا يترشب ىلا دالبلا نمو

 تبني تسغدوأبو لحارم عبرأ ناتللا ىلإ اضيأ تسغدوأ نمو لحارم

 اهلهأ نكل رافسألا يف فرصتلاو تاراجتلا وليلق اهلهأو انقلا نم ءيش

 .ةريثك لاومأ م ريسايم

 .لحارم رشع ةليوز ةنيدم ىلإ تسغدوأ ةنيدم نمو

 .لحارم ثالث ةطمل ىلإ ةليوز ةئيدم نمو

 .لحارم ثالث رودنسلا ةنيدم ىلإ تسغدوأ ةنيدم نمو
 دقف اضيأ هرحب امأو ءرجلا اذه اهنمضت يتلا دالبلا تافص ةلمجج هذهف

 مب 0.1, ةب.

 1 رادقملا 4 .٠ 2 ةطل] ةطيلك 1, ةطيلك هل | ةئيدهو 50 هل | ةطّملك م, ةطعيلك 1, هططيلك
 مهب هلطيط © | ةلم'ورو 8, ةلمورو 1, هلّماورو © ٠.03 ناتسُجس © .٠ ه4 ةطيلكو 514

 هطبلكو © | ةلمثورو 51, هتلسم'ورو © | امو 26 ه4 ٠ 5 ابو >6 ٠ 6 دلبلا ©, هدلبلا © ٠
 7 بابحو 6 ه | ثاتلملا  لدعيو ن"؟ ٠ ا9 لحارم ميرأ س نمو مم« | تسعوأ 51, تغرا ©,
 تشثغوا م تاعراا 6| راه دنقلا م . 10 تسعوا 821, تغرا 0, تشغوا ىب تّسعأرا © |

 ناتلملا ممه !ءه.2 | تسعوابو ظ, تغراو 0, تسعرابو 160, تثغروابو 4 ٠ 11 ةرادلا

 6 | رانسألا ممو اهي © ٠ 13 تسعوا 21, تغرا 6, تشغوا 4 | ةلمور 514
 14 ةلمازر 8, هلمور © 1 | ةاعيالكا م, هطيلك 1, هلطنك ه ٠ 15 تانعوا 8, تسغرا 3, تسعرا

 1, تشعوا ه ٠ 16 يتلأ همم. © 4 ٠

10 

15 
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 .ىنعم دصقو ةيافك هيف امم رئازجلا نم هلبق اه انركذ
 نإف لوألا ىيلقإلا يف اهركذ انل قبس ىلا بيدنرم ةريزج امأو

 نئابرج ةنيدم صضرأ وهو ال رب برقأ دصق كلذ دارأ اذإ اهنم جراخلا
 .ىرجم فصن نم لقأ امهنبو

 لصي وأ راسكلك ةنيدم ىلإ هتيفصت عقت امتإف بيرأتب قرشملا ذخأ نإو

 نع جرح ادج رلعلا ريثك لاع لبج وه لبجلا اذهو ىرمالا لبج رخآ

 اذه فرط نمو اريبك ائوج هيلع رحبلا نوجتيو قرشلا ةهج يف رحبلا
 لبجلا اذه تابن ميمو راجم ةعبرأ نم وحن بيدنرس ةريزج ىلإ نوجلا

 لبجلا اذهو راطقألا رئاس ىلإ جرخيو هب زهجتي هنمو مقبلا تابن وه امنإ
 انمدق امك ريخأت الب تايحلا شيب نم عفنت مقبلا قورعو ررهشم لبج
 .ارمخآو الوأ هلل دمحلاو قبس اميف هركذ

 هنم عساتلا ءزجلا هولتيو نيملغلا بر هلل دمحلاو نماثلا ءزجلا رجن

 .ىلاعت هللا ءاش .نإ

 مب 0, 1, هب ©

 ,٠ بيراتب 5, فيراتب ©, بيرانب هل | راتكيك 5 ٠ رب] دب | كابرج م 3 ٠  1امم] امب 1
 راتبكلل 1, تاسيكلك © ٠ 6 ىربالا] ىربالا 146 ٠ 7 قرشلا] لامشلا 14 ٠ 9 انثإ وهب

 م4 ٠ 10 مغني © | انمدق دق 4 ٠ 11 ارخآو الوأ اريثك ب دماو 6, هس. 14 . 12 -زجت

 ىلاعت هللا هده. 6, هدحو لل داو يناثلا ملقإلا نم نماثلا ءزجلا اذه هئيضت ام ركذ ىفقنا انهو

 (هدحو هده. 1 1 ة, اريثك هلل دماو ةتوفو هيبآ لزحت ينال ملفإلا نم نماثلا ءزطا ركذ ىفقلا انهو

 ليكولا معنو هللا انبسحو !يلقعتو انرش مهدازو اميلست ملسو هبعصو هلآ ىلعو دمت انديس ىلع هتاولصو © ٠
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 ةيدنهلا ندملا نم يناثلا يلقإلا نم عساتلا ءزجلا اذه نمضت يذلا نإ

 نيقولو حلملا رحبلا ةفض ىلع نيسيروأ يهو دنملا ندم اهنم ةينيصلاو
 .اغارطأو القاقو

 ايريقسإو نوغيخو ارغشاكو اروغيطقو نقويغيرط نيصلا دالب نم هيفو

 .لوبائرقو نغارطأو اخوطو اروبو اريقشإو

 اهم دلب لك ينو اسانس ةريزجو نيسيروأ ةريزج هرحن ةصح يو
 هللا لوح نوركاذ كلذ لكل نحن اهو اهريغب دجوت ال اهب ةصتخم رومأ

 .هلوعو

 .لحاسلا ىلع ةريغص ةنيدم اهنإف نيسيروأ ةنيدم امأف

 راجثألاو لابجلا ةريثك رادقملا ةميظع اهنأل اهتريزج اهنم روكذملا امإو

 .ابماينأب اهم زهجتيو داصت اهببو ةريثك ةليف اهفو

 2, 0, 1, ذر 0

 1 يناثلا ملقإلا نم هج, 8, 6,1 | ةيدنحلا] ةيدنلا © ٠ 2 اهنم] نم © 14:© | ةيدنملا ثدملا

 © | يهو] ةنيدم 6140 | نشروأ 2, قشيررأ 6, نيشررا 1, قيشرول هل | حلما هد. 14 |

 تقولو 0, سيولو 1 سولو 84, رثولو © ٠ 3 القلتو © ىلفابو © ٠ 4 ارويو - هيفو نرثع

 © | نقوثفيرط 8, نيويفرط 1, نقويقيرط 4 | اروعطمو © | ارفسكو 014 | توعبحو

 6, كربيخو خ | انريقساو 1, ايريفساو ف ٠ 85 ارييقساو 8, ارممساو ©, اريقسأو 1, اريقساو

 هل | اروُثو م | اخولطو 8, اخرط © | نعارطاو 8, نغارطاو © | لوُنانرقو 8, لوبانرفو
 ©, ليبابرق © ٠ 6 قيسوا ©, نيسروا هل | اسانس 8, اساس ©, ائسائس 1, انساس هل ٠

 7 اس] هب 148 | هريغب 1 | كلذ لككلز كلذ 1 ٠ و نيشيروا م, نيشرول 1, قيشرولا ه

 10 ةريزح 0 ٠
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 لاق نم سانلا نف كلذ يف لوقلا رثكأو ةليفلا ديص يف فلتخا دقو

 اهفلأت يتلا نكامألاو اهتيبم عضاوم ىلإ نودصقي ةليفلل نيدئاصلا نإ

 ةرفحلا هذه ةفصو دوسألا ديصل رياربلا هرفحن ام لثم رئافح الد نورفحيف

 شيشحلاو قاقرلا بشخلاب اهنورتسيو اتيض اهلفسأو اعساو اهالعأ نوكي
 ىلإ ةليفلا تءاج اذإف ةرفحلا ىنحت ىّتح كلذ قوف بارتلاب نووسيو

 تدوعت يتلا اهثام قرط يف وأ اهيف تيبملا اهتداع نم ىلا اهعضاوم

 يقابلا رفو هسأر ىلع دحاو ابله طقس ةرفحلا تفاو اذإف هنم برشلا

 نورظني مل نكامأ يف كلانه نونوكي اهودئاصو اههوجو ىلع ةليفلا نم

 يف طقس ام ىلإ يرجلاب اوعرمأ اهيلإ اورظن اذإف ةليفلا طوقس ىلإ اهنم
 مث تومت نأ ىلإ اهوكرتو اهنوطب اوقتفو اهرصاوخ اوحتفو ةرفحلا

 اهمباينأ نوجرخمو اعطق اعطق رفحلا نع اهجارخإو اهربرجت ىلع نونراعتي

 .اهبوعك نوذخأيو
 تيبتو اراطق ىشمت اهدالب يف ةليفلا نأ دنهلا رابخأ نم ريثك يفو

 دصقت نأ وه اهداقرو دحاو يف ةعبرأو ةثلثو دحاو يف نينثا ضايغلا يف

 ظلغل افوقو مانتو ضعب ىلع اهضعب كرويو افوصأ ىلع كروتف رجشلا

 نوعطقيف راهنلاب راجثألا كلت ىلإ نودئاصلا دصقيف اهلصافم لوطو اهغاسرأ
 ىلع ةليفلا تتأو ليللا نج اذإف ةكلهتسم ةمئاق ةرجشلا نوكرتيو اهرثكأ
 لازب الف اهلع دائعإلاب داقرلا اهتداع نم ىتلا راجثألا ىلإ ةداعلا يرج

 ةليفلا طقستو اهلئاوأ ىلع ةرجشلا رمث نأ ىلإ ضعب ىلع اهضعب لني

 بشنخلاب اهلإ نودئاصلا بئيف موقت نأ ردقت الف رجشلا طوقس عم

5 6,18 6 

 ٠ تورفتحيف 0142© | هرفتحي 2016 . 4 ثركت ل . 6 نم ههس.1| وأآر1 3

 ٠ ةرفحلا ف 11 ٠  5و ةليفلا نه طقس ٠ © 8ههجو ل | كانه ٠ سأر ىلع ىلع 7

 ٠ داتعالاو ه | لازته 18 .٠  56رجشلا 17 ٠  4ةرحشلا ه | كروتو 6 ©, كرويف 15

 ٠ © طوقسإ طقس 20 .٠  6لقثت هل | اهلئاوأ - رمت هم. © | رجشلا 19
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 رامجتلا نم عابتو ابهبينأ جرختستو تومت نأ ىلإ اهسوؤر نوبرضيو
 ةعصرملا لامعألا نم ريك يف فرصتو قافآلا ىلإ لمحو ةريثك لاومأب

 رشع ةتس امهنزو نوكي ةليفلا نم نيريبكلا نيبائلا نأ دحاو ريغ ربخأو

 .ابنود وأ اهقوف ام ىلإ اراطنق

 اهنم ثانإلا نأ ةليفلا ةدالو نع دنحلا ىلإ نورفاسملا راجتلا ىكحم امم

 ءاملا يف طقستف عضولا دنع اهدالوأ جرختف ةدكارلا هايملا ين اهدالوأ دلت

 ميدتو هنع اهجرختو اهقوس ىلع ءاملا ين اهميقتف الإ تاهمألا عرستف

 هللا كرابتف اهقلخ لكي نأ ىلإ ايثم اهجردتستو فج نأ ىلإ اهقعل
 .نيقلاخلا نسحأ

 الو ليفلا نم مهفأ عبرألا تاوذ مالا نم هللا قلخ ايف ىردي الو

 .ناسنإلا ةروع يف رظني ال هنأ ليفلا صاوخ نمو ميلعتلل هنم لبقأ

 كولملا رظنتو اهمنامثأ يف ىلاغتتو ةليفلا باستكا يف سفانتت دنهلا كولمو

 ىلع أشنتف اراغص مهدنع اهطبارم ىلإ بلجتو اهيلع ةظفاحملا نيعب اهيلإ

 .سانلاب سنأتلا
 هرهظ ىلع لتاقي ففحملا ريبكلا ليفلا نأل لاتقلا يف ا رداصيو

 فقيو ديدحلا نم ةذختملا سيابدلاو فويسلاو فجحلاب الجر رشع انثا

 برضبو همطخ هب رجم فاطخمب هقوسي لجر اهنم ليف لك سأر ىلع
 يف ةليفلا رمأو ليفلا رادي هبو كلذل ذختم عفصم وأ ةبشخم هسأر ىلعأ

 تارك اهو فعضألا ىلع ىرقألا رميف ضعب ىلع اهضعب لمح اهنأ لاتقلا

 8 0, 1, خر 0

 1 كوبرشيو] نوبرضيف 1 ٠ 2 قافآلا] دالبلا 1 ٠ 3 امهئزو توكي] اهنم نينثال ثزو يف نوكتي

 م56 | يف نوكي 1 ٠ 5 تورئاملاو نه, ىرفاتللا < © 8 فخت ى | ليكت

 12 باستك | 5: ءانتقا همئ6. ٠ 13 اهيلعو 4 | اهطبارم] اًيطبا نم ©, اهضبارم © | ًاشنتفإ ىثمتف

 © ٠ 15 ففخلا 0 ٠ 17 لجر اهتم لبف] لجر اهنم لجر 4 .٠ 18 ىلعأ] ىلع © | عفسمب وأ
 .ليفلا - هرج. © | مقصمب 1 | هبو] هيفو © .٠ 19 لبحت هل | تارك اهو هم. © ٠
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 .دنطا دالب يف دوهشم ةليفلا رمأ نم روهشم كلذ لكو تاعجرو

 رئاس ىلإ اهنم جرخنو اهب دلوتستو ةريثك نيسيروأ ةريزجب ةليفلاو
 .كدنملا نم دالبلا

 .ديدح نداعم ةرززجلا هذبسو

 نيصلا دالب نم بلجب يذلا دنوارلاو دنوارلا اهابج رثكأ يف تبليو

 حالصإ يف هنم دار ايف غلبأو انول غبصأو امسج بلصأ هنأل لضفأ

 .هعفانم ةلمحو دبكلا
 هكوشو كوشلا ريثك هنأ الإ عورخلا ةفص ىلع رمش ةريزجلا هذه يفو

 دنملاو نيصلا كولمو دوس قورع هلو ريكهشلا ىمسيو هسمل نم عنمي زراب

 .ركذلا روهشم وهو ةعاس مس هنم نوربدي مهنآل هينتقت
 نم الو مهمراحم يوذ نم ادحأ نولتقي ال نيصلاو دنملا لهأو

 .مسلاب الإ هيلع ليحتلا مهنكمي نمم الو مهمادخ

 رحبلا يف اهنم رهظي نيصلا راوخأو دنلا راوخأ نم روح لك ينو
 طيق رتلا نم ةفلتخم تافصو ناولأ عاونأب ةعملم شانحأ روح لك لباقي امم
 يه نيأو ابلم روخ لك شانحأ نوملعيو اهنوزيمبو اهنوملعي رحبلا لهأو
 روكذم اضيأ اذهو نولدتسي اببو اهتاخلص نم نوفرعي امب ضرألا نم
 .ةرزيملا ىدنهلا ناسللاب شانحألا هذه ىمستو

 ةنسح ةئيدم يهو لحاسلا ىلع لحارم ثالث نيقول ىلإ نيسيروأ نمو

 8, 6, 1, قب 0

 1 دنحلا  تامجرو هرج. 0 ٠ 2 ةريزج يف 1 | نيثيروا 506, نشيروا 1, قشنروا هب
 نّشيراوأ © | ريثك 1 | اهنودلوتسيو هى .٠ 3 دالبلا] قافآلا » | هريغو دنملا 1 . 4 هذهو
 اهم ةريزجلا 1 | ديدحلا # ٠+ 5 اهاج رثكأ] اهرثكأ ى | دن"وارلا 5 | دنوازاو هج. © |

 دالب همت.1 ٠ 6 يفإ نم 1 .٠ 9 رلبشلا 6, ركشلا 4 | وس 8 | نيملاو دنهلا ١

 10 توثردب © . 14 اهئوملمي- تاولأ هي. 4 ٠ 35 اهتوملميو] امنوقرعيو © ٠ 16 امب]
 امم © | هلوفرمب 01 ٠ 17 ةرزملا 5: ةرودبلا و. ةروربلا 6, هرولملا 1, هده. ىلر هررسطلا © ٠

 18 نيشروا 501, قشاررأ 4 | ةنيدم يهو] يقول ةنيدمو 14, ةنيدم - © ٠
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 .هلخدت بكارلاو بذع روخ ةفض لعو رحبلا ىلع
 ةفض ىلع ةرماع ةنيدم يهو لحارم عبرأ نقويغيرط ةئيدم ىلإ اهنمو

 .حلملا رحبلا
 ةريثك ةرماع ةريزج يهو اسانس ةريزج رحبلا يف ةنيدملا هذه لباقيو

 .ىرجحم فصن نم لقأ لحاسلا نيبو اهيبو دراولاو رداصلا

 تاقوألا ضعب يف اهبنم جرخم ارثب ةريزجلا هذه يف نأ ركذي ايفو

 .تاقوألا صعب يف دمخت مث ةقرحم ران

 ىلع يهو رحبلا ىلع اروغيطق ةنيدمو ل>ارم تس اروغيطق ىلإ اهنمو

 يف ةبوسحم يهو رجاتمو بساكم اهيف ةليلج ةنيدم يهو ولح ءام روخ

 .نيصلا دالب

 اهانركذ دقو نيصلا دالب نم فنصلاو لحارم ثالث فنصلا ىلإ ابمو

 .لوألا ميلقإلا ركذ نم مدقتو فلس اهف اهتريزجو

 نيصلا دالب نم ارغشاك ةنيدمو لحارم عيرأ ارغشاك ىلإ اروغيطق نمو
 عئاضبو رجاتم اهيف تاكربلا ةلمتشم تاريخا ةريثك ةرماع ةليدم يهو

 اهلامش ةهج نم اهللإ يأ ريغص رب ىلع يهو ةحجنم تاكرحو رافسأو
 ةلهس ةدوحلا ةقئاف ةبيط ةضف نداعم لبجلا اذه يو اروغيطق لبج نم

 .اهتبخ نم صيلختلا
 نوغيخ ةنيدمو لحارم ينامث نوغيخ ةنيدم ىلإ ارغشاك ةئيدم نمو

 6 0, 1, كثر

 2 نقويفيررط 8, نيريغاوط ©, نموعارط 1, نمرعارط هر, سوُيغارط © ٠ 3 حلملا 5:
 هرم. مهل. ٠ 4 ايساتس عب اساس ©, انسانس 1, انساس هب اًنسانسا © .٠ 6 اثب ارت اه |

 جرخي 4 ٠ 8 اررشطو 5, اروعيطت © هب اركوئينطق 1, اروفيطت © | اررسيطف 6, اروثيطت

 160 اروفيطيت 8 ٠ و بساكمو رجاتم 614 ٠ 11 فدصلا 1 ٠ 12 ةريزجو © | نه ملقتو

 ركاذإ نم 614 ٠ 13 ارومطتق 0, ازوُميطت 1, اروميطق خ | !رمساك ©, ارفسك 14 © |

 |رفساك 0 14/ ارثساك ٠ 16 نفيطق 8, اروميطقت © ٠ 17 اهم © .٠ 18 ارثساك 1

 ارمساك ه | نوم مع, 0, نرميخ ه | نوميح تاغ. 0, روُفيُش © ٠
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 .ةريثكلا تاراجتلا ابو ريثك اهيلإ دصاقلاو نيصلا ندم نم ةرماع ةنيدم

 فنص يهف كسملا باود امأ دابزلاو كسملا باود دجوت اهضرأبو

 ىلإ بهص اهئاولأو راغص اهنكل نالزغلاب هبشأ يه لب زعملا فانصأ نم
 عمتجم ررص الو بيطلا تابن عاونأ اهبعرو ةسجملا ةندل اهدولجو ةرمحلا
 ىتح داوسلا ىلإ ريغتي لازي ال مث رمحأ ءيش لوأ اهمد نوكي مد ايف

 ةرات اهضرقتو اهكحتف ءابظلا ام قلقتف ةرقشلا ىلإ دوسأ هنول نركي
 .طققست نأ ىلإ اهاوفأب ضعلاب ةراتو اهفالظأب

 فلخ نالبج تبتلا دالب ةيرب يف نأ بئاجعلا باتك بحاص قىكحو

 لبنس تبني نيلبجلا نيذه يو ءاملا بذع رب امهنيب رمب نالحو ةنيدم
 ءاملا كلذ ىلإ يتأتو ةيكسملا ءابظلا امهاعرتف هنم برض وأ اريثك بيطلا

 باودلا هذهو مطقنت ىتح اهفالظأب اهكحتف امد ىثلتمتو اهررص خفتنتف
 ررصلا كلت اهنم ذخوت نأ ىلإ كسمتف اهديصل مولعم تقو يف داصت
 ال ةسناتسم اهب يهو اهب قلطتف اهف تديص يتلا عضاوملا ىلإ لمح مث

 .اريثك رقت
 ةدوجوم هرخآ ىلإ هلوأ نم يناثلا ميلقإلا اذه يف يهف دابزلا ةباد امأو

 يف كسمتو ةريبك اهنكل امهنيي قرفال ءاوسلاب طقلا هبشت ةباد يهو هب
 أدتبا عيبرلا رخآو فيصلا لوأ يف ناك اذإف محلا معطتو رابك صافقا

 ضبق ءيش اهيف دابزلا نم عمتجا دقو اهيلإ رظن ىتف اهتيصخأ يف حشرلا

 مب 6, 1, لهب

 1 ةئيدم همت. 14 ٠ 2 ةدايزلاو ه | فنص] فيض يف © . 3 فاصأ همج. 14 ٠ 6 هنول]
 ةئيل | ةرقلا 4 | قلفتتن 18, ناقتيف © | اهصرقتو 4 ء 7 اههاونا ”شمب 56 ٠

 ٠ © ماعرتن 10 ٠ نادحو مي, تاحو © | ءالا هرج, 6 © | تبني همت, 9 ٠  6ةبتلا 8

 11 خفتنتن] سفتليف © | اهتالطب ن . 12 داعت همي. ه | كلت هس. نإ | ررمصلا] ررسفلا
 © ٠ 13 اهين] اهنم ت14 | رفنت الإ ريغتي ال © .٠ 16 هب هر, © | هبشي © | ةريبك - امهنيبز

 ةريثك نكل نرشاتخم ناولألا يف ككل دقلا يف امهنيب © ٠ 17 معلعيو 0 ٠
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 نم اهاصخم ىلع عمتجا ام اهم درجو سشيخلا ةيعوأ يف تسبكو ابيلع
 ىلإ لوألا ةلاحلاب نوكتف اهصافقأ ىلإ داعت مث ضنا دابزلا كلذف نردلا

 نم اذكه ذخألاو درجلا ىلإ دواعت مث ةثلاثو ةيناث نردلا اهب عمتجم نأ

 ريثك ىصقألا برغلاب نوكي ناويحلا اذهو فيرخلا رحخآ ىلإ عيبرلا لوأ
 .انايع هانيأر دق روهشم وهو نيمثلملا دالب يف

 بنع ال نيتاسو اهب ةقدحم تانجو نيصح نصح اهيلع نوغيخ ةنيدمو

 نادمح رهن يف بصي رهن ةفض ىلع نوغيخ ةنيدمو ةتبلا نيت الو اهب
 , نيصلا

 ايريقسإ ةئيدمو لحارم مبرأ ايريقسإ ةئيدم ىلإ نوغيخن ةئيدم نمو

 كلولم اهبو ةرماع يهو نادمح ربن دمي ربت ىلع نيصلا ندم نم ةنيدم
 اهكلم ىلإ لصت يتلا نيصلا لاومأ ممتجن اهبو لامعو ةلجو تاداسو

 ةعومجملا تايابحلا عيمج نأ كلذو بئاونلا عيمج نم اهصيلخت دعب ربكألا

 اهنوعفديف ايريقسإ ةنيدم ىلإ اهلامع اهب ريصي ارحب وأ ارب نيصلا دالب .يف
 لامعلا فرصتي مث اهلعو اهب نويساحبو اهتولصحم ءانمأو لامع ىلإ كانه

 ماعلا نم مولعملا تقولا ناكو ايريقسإب لاومآلا تعمتجا اذإف مهدالب ىلإ
 ةنيدم ىلإ تعفرو اهرسأب لاومألا كلت تعمح لاملا لمحل مهدنع خرؤملا

 يف هب ىثيج ىذلا لاملا كائه عدوتسيف ىمظعلا كلملا ةنيدم يهو هجات

 8, 0, 1, ذر ©

 1 سيحلا مخ, شيلا © . 2 كلذك حج | شسملا] سلخملا ه | دامت مث 06 .٠ 4 برعلاب

 هه ٠ 5 نيلثلا قر, سيتللا 0 ٠ 6 نومح 6, نوميخ ى, تومّيِج © | بنع ال] بنعالو 014 ٠
 ٠ 7 نوميخ 6, نربيح م, نوعج © | ربن] روخ 1 | تادجح 0 هل, نارجت © .و نوطيخ

 6, ترميح ه0 | اريفسا ©, ايريقسا 1, ايزيفسا مهر ايريفسأ © | ايريقسا جلا. هب اًيريفسا © ٠

 10 ةنيدم 00. 14 | ثيعلا تدم نم ةنيدم همجي. © | نادح مهب نارمس ج ٠ 11 ممتجي 6 ٠

 12 عيمجت 4 | تاعرمجمللا 6 .٠ 13 ريصي] لصي 14 | ابا © | اريفأسا ظ, ريقسا ©,
 ايريفسا ى, ايريفسأ © ٠ 14 كلاته هل | ابنولصحي] انوصاخي قه ٠ 5 |ريقساب م, اريفساب

 ©, اريقساب 1, انريمسا ةئيدم ىلا هل, |ريفساب © ٠ 16 ليجي ©, ليج [ه6 ٠017 ةسأب قب ةجاب
 1[. هجاب هل, هجان © | (206) نئازخ يف  كلملا هم. © | عدوتتش ٠ ٠
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 تيب ىلإ لصي الو عطقنت ال ةمناد ةريس هذهو غوبغبلا كلملا نئازخ
 اصلخم ناك ام هيلإ لصوي امتإو هنم جارخإلا ىلإ هيف جاتحم ءيش كلملا لام

 اتيم نونفدي الو ربا يف مهاتوم نومر. ايريقسإ لهأو بئاونلا عيمح نم
 .نيصلا لهأ هب عنصي امو نادمخ ربن ركذنسو ةتبلا

 رم ىلع اخوط ةنيدمو مايأ ةلس اخخوط ةنيدم ىلإ ايريقسإ ةنيدم نمو
 رئاخذو عئاضبو راجن ابيفو سانلاب ةرماع يهو ريبكلا ىنيصلا ىهلك
 زهجتيو ةرفاو ةميق الو يبسقلا ريرحلا نم ةيحخوطلا بايثلا اب عنصيو
 بايث اهنمو ةيباتعلا بايثلاك ةفرطم بايث يهو دالبلا رئاس ىلإ اهب اهنم
 .اريثك اهنم بوثلا رمعيو ةشيرم

 ينو ىهلك رهن يف ارادحما ناموي اروب ةنيدم ىلإ اخخوط ةليدم نمو
 ةرفاو تارامعلا ةلصتم تاراجتلاو قلخلا ةريثك اروبو مايأ ةعبرأ ربلا
 .لكألا يهش لقم رو زرأو ةطنح اهب معنلا

 نمو لحارم ينامث اهركذ قباسلا ارغشاك ةنيدم ىلإ أروب ةليده نمو
 ةنيدم ىلإ اريقسإ ةنيدم نمو لحارم معيس اريقسإ ةنيدم ىلإ اروب ةليدم
 .لحارم يلنامث ارغشاك

 مب 0, 1, ذر, ©

 3 ايريفسا 5, ايريفسأ ©, اويقسا 1. ةرعسأ هل ايريفسا © | اتيم] ماتاوم 1 ٠ 4 نادم
 مب نار © .٠ 5 ايريفُسا ص, ايريفسا ©. اي رستيسا_ 1, انريتسأ هل, اًنريعسا © | اًعرط ©
 اًميرط © | اخرط 6, احرط © .٠ 6 ىبلك] ىملك ©, رهنل © | نيصلا 146 ٠ 7 “ينلا
 م, قلا © هلا ىسقلا 1, ىمدلا © | هلو ©, اط هل | ةشيرم - زهجتيو] يهو دالبلا عيمج ىلإ ابترمشو
 ةشيرم بايب اهفو هيباتعلا بايثلاك ةيوطم © ٠ 8 اهنم بوثلا دالبلا رئاس ىلإ هدب. هه | ةقرطم
 ق4 | ةّييباثمللا» . 10 اعرط 66 | ارس 16 | ىملك ي .٠ 11 ارويو 8, يروبو
 0, اروب ةئيدمو 1خ © ٠ 12 ةمعللا | امو هل | لكألل ج(ه© . 13 ارب 1 | ارمشاك
 01© ارثساك ه | لحارم فام - اروي ةنيدم نمو 0#** ٠ 4 ةسدم (1) هدتب ت16 |
 ةنيدم (11) نمي. 6 1 | اريمشأ 0, اريمشا 1 | ةنيدم (111) همي. 61 | اسقسأ 1 | ةنيدم (19)

 هر. 014 .٠ 15 |رفشأك 3, ارمشك 1, ارمساك هل ٠

15 
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 مهو مانصألا نودبعي اهلهأو كنمب رهن دمي رمت ىلع اريقسإ ةئيدمو
 نغارطأ ىلإ اضيأ اريقسإ نمو لحارم عبس نقويغيرط ىلإ اهلمو ةرفك

 دجوي الو ءاملا ةبذع ةريبك ءام ةكرب ىلع ةنيدم يهو لحارم عبرأ

 ةموبلا هوجوك اههوجو كمس اهبو ةنكدلا ىلإ لئام اهؤامو رعق اهطسول

 لاجرلاب لعفت اهنأ كرت نارفك لهأ مع ةكيدلا سنالق هبش اهسوؤر ىلع

 .هابلا رزغو ظاعنإلا ةرثك نم روقنقسإلا لعفي ام

 ةنيدم يهو لحارم عبرأ لوبائرق ةنيدم ىلإ نغارطأ ةنيدم نمو

 اهلهأب ترضأف كرتلا اهتقرط امبرو ةرماع اهنكل لبج حفس يف ةريغص
 ةليدم يهو ةيخرخلا كارثألل ةمحاتم ابنأل اهبشاومو اهارق ضعب تبسو

 ىلإ لربانرق نمو نيصلا ىهلك ربل يف بصي اهربنو ريغص ربن ىلع

 .اهركذ مدقت دق اضيأ اخوطو لحارم تس اخخوط

 .مايأ ةعبس القاق ىلإ دنحلا دالب نم لحاسلا ىلع يتلا نيقول نمو

 .دنهلا كنهب ربل يف بصي ريغص ربل ةفض ىلع يهو

 بسنت اهيلإو اريثك ريرحلا دود نوبرب اهلهأو ريثك ريرح القاق ةنيدمبو

 .يلقاقلا ريرحلاو ةيلقاقلا بايثلا

 مب ©, 1, ذب ©

 1 اريتشأ 5 6, امدشا 1 | كسب هل, ديبب © ٠2 سويقيرط ©, نعويقنرط 1, نعوشقرط
 م4 | ارينسا ©, اريقسا هب اا رقسأ © | اضيا هدد. © | نعارطا »اهب نسعارطا © ٠

 3 ةبذع ءام ةكرب ىلع ةريبك ةئيدم يهو آه, ءاملا ةيذع ةريبك ةكرب ىلع نعارطاةئيدمو © ٠ 4 اهؤامو

 ةئكدلا ىلإ لئام] هّمكذلا ىلإ مانت ولو ج | ةكيدلا  كمس اهو 18 ٠ 5 هني 014

 6 ررقنتلا 14 | طاعنالا 1, طامشالا © | روقو 1, ررعو © ٠ 7 نعارطا هب نعارطا © |

 ةريغص لوبانرق ةئيدمو 1 4, ةريغص ةنيدم ل ةئيدمو ٠ 8 حفص © .٠ و اهنأل] اهنكل 1 | ةخاوم

 كارتالل ه4 | ةّمْرحلا 8, ةيطزخلا 61, هيه رحلا هب هل رحلا © ءا10 ىّهلك 1| كربايرم © ٠

 11 اغرط 60 | اخرطو 6© .٠ 12 ربتول ه, نيمو ©« | ىلعإيف 5 ٠ 13 ةئيدع يهو 1,

 القات ةنيدمو 4 | كبه ©, كنهب هر دنهك © .٠ 14 ةنيدملو 014 | ريثك © ٠ 15 هيلياقلا
 ٠ [ يلئاقلا يرحلاو هرج. © | يلظاتلا | 1
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 .لحارم رشع ريمشق ةنيدم ىلإ القاق ةنيدم نمو

 ةريبك ةنيدم اغارطأو لحارم عبرأ اغارطأ ةنيدم ىلإ اضيأ القاق نمو

 .كئبم ربل ةفض ىلع دنحلا كولم س كلل

 زرأ ابو كارثألا نوبراحي مهو ةحلسأو لاجرو ةريثك شويج امو

 .لحارم رشع نغارطأ ىلإ اغارطأ نمو بصحخخو

 ريش ضعبو ىهلك ربنو كنبم رب ةيدنملا رابنألا نم ءزجلا اذببو
 طيحملا لبحجلا نم جرخم هنإف دلحلا كنهب رهن امأف ريبكلا نيصلا نادم

 ىلإ القاق رهن عقوم ىلإ اغارطأ ةنيدم يرش ىلإ رميو دنحلا لامش ىصقأب

 .نقويغيرط ةنيدم دنع كلذو هيف بصيف رحبلاب لصتي نأ
 هب صاغ رهللا اذه نأ معزت ةيتكهلجلا ىمست ةليبق دنهلا لهأ نمو

 .تاقوألا رثكأ يف هيف ملا ىءارتي هنأو تكهلج كلما

 ىلإ هيف لخديف ربنلا اذه ىلإ ىتأ ابنذ مهم لجرلا بنذأ اذإف
 اراغص اهعطقي مث نيحايرلا عاونأ هديبو رثكأو ةعاس هيف ميقيو هطسو
 فارصنالا دارأ اذإف أرقيو حبسيو رهلا ءام ىلع ضعب رثإ اهضعب يتليو

 دجسي مش هرهظو هسأر ىلع هبصو هيدب يتلكب هنم لخأ هيدبب ءاملا كرح
 ' فرصتبو

 2, 0, 1, ثربان

 1 ةليدعم هت. هل | القاع1 ه 2 ىلتات 20 ءا3 ةغفم هراا ذل ١ كنين* 5, كتيب 1, كنهب

 مر دمه © .٠ 5 نعارططا 14 ٠.06 كتين », كيب هر دنع © | ىملك ق .٠ 7 نادج

 مر نارم نك | كتيب 8, كنهن هر دنهب © ٠ 8 مقوم] مضوم © © | ىلقان 1, يلقتاف © ٠

 9 نقويغيرط 8, نموسقيرط 0, نمويقرط 1, نمويعيرط مهل ٠ 10 ةيتكيهلملا مط, هيكلها وب
 هيكتهلحلا 1, ةيكيللا هل, هّيكسملحلا © ٠11 تكيلجا 8, بكيلح 1, بكتياس ى, تكمل © |

 لءارتت 1 | ىارصب © .٠ 12 ىلإ هرج. © ٠2 13 نيحايرا نم 1 .٠ 15 ب هيديب ءاملا كرح

 هرهظو هسأر] ةريظو هساكر ىلع هيصو هيدي ىلكي هنم ذخ (ةيديب همه 6ه6 !هه) هيديب ءاملا كرح

 5, ءرهظو هسار ىلع ةهيصو هيدي لكي هنم ذحاو هديب هاما كرس ©, هسار ىلع بصو هيديب ءالأ كرح

 (هرهلاتو 300 66مم اهو. ُه) ءريظو 18, ةرهلم ىلع هيضو هيدي يلكل هنف دخار هديب ءالا كرح

 هسارو © ٠
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 لما

 ةداتعم ةئس ملل هيتفضب نونكاسلا نيصلا لهأو ىهلك رهن نيصلا راهنأ نمو
 ىلإ راس كلذ ريفكت دارأو ابنذ مهنم لجرلا بنذأ اذإ رهلا اذه يف

 ةماركلاب هنودعويو ىلوطلاب هل نوعدي سانلا تاعامج هلوحو ربلا اذه

 .تومب ىتح هيف هسفن قرغأ ربا اذه ىلإ لصو اذإف دولخلاو
 رشاعلا ءزحلا هولتيو هلل دمحلاو يناثلا ميلقإلا نم مساتلا ءرجلا زجت

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هنم

 مب 0, 1, ذب 0

 ٠ ىلا 6, ىلا ه . 2 رقكي ناه ه 3 اذه هدت. ه | يوطلاب 61 | هنرعديو 4ك 1

 4 اذه نص. ٠ 5 للاعت هللا - رج همم. 6, يناثلا ملقإلا نم مساتلا ءزجلا هنمشت ام ىفقنا انهو

 (هدحو هزت. 10) هدحو هب دمخأو 14 © ه6 ممو6 هلل : هيحصو هلآو دمت انديس ىلع هتاولصو اريثك

 نيما نيلاملا بر هلل دملاو اريثك اميلست ملسو © ٠





 رشاعلا ءرجلا

58110 251131 

 نمضت يناثلا ميلقإللا مامت هبو يناثلا ملقإلا نم رشاعلا ءزجلا اذه نإ

 ةيئيصو اصْخوطو العسو نيصلا ةسوس ةنيدم ةيقرشلا ةينيصلا دالبلا نم

 رئازحجلا نم هبو احنراسو اشاقو رايهشبو ةجابو وخذشو اوخنساو نيصلا

 رابنألا نم هيفو ةرابسلا ةريزجو جئمنلا ةريزج يترشلا رحبلا يف يتلا

 تقطن يتلا ةروهشملا رابكلا راهنألا نم وهو نيصلا نادمخ ربهم رابكلا

 | .بتكلا اهركذ تتبثأو مييراوتلا اب

 هنوعو هللا لوحي اهافص حضونو اهتامولعم حرشب نآلا ئدتبن نحن اهو
 تاراجتلا ةريثك ةروكذم ةمولعم ةروهشم ةنيدم ةسوس ةنيدم نإ لرقنف
 ةكرابم مهتاراجنو ةريثك اهلهأ لاومأو تاريخا ةعماج تارامعلا ةلصتم

 .راصمألا لكب لصتمو قافالا يف قرتفم مهضارقو ةروفوم

 ةدوج نيصلا راخف نم ءيش هلدعي ال يذلا ينيصلا راضغلا ابب عنصيو

 ةعئصلا محلا ةميقلا عيفرلا ينيصلا ريرحلا لمعب ةروهشم ةريثك زرط اهو

 ريبكلا نادمخ رهن يقرش ىلع نيصلا ةسوسو هريغ هب نرقي ال يذلا

 6 ع

 1 يناثلا ملقإلا ماملا هبو ومص. 4 ٠ 2 ةسولس 8, ةسوس, هسوس هل | العسو 8 | امغولطو

 م, امعوطو © | ةّينيسو » ٠ 3 اوكسْسساو 5, اريسساو 6, ادحساو 1, ارحساو ة. هاذحساو

 مهل | وحدسو © | رايهشيو 8 | اعراسو 614 ٠ 4 ةرايسلا قر ةراهلا 1 ٠ 6 هب>© |
 هركذ 20 .٠ 7 هنرعو] هترق ىلاعت ف ٠ 10 ةرونرم هب. © | نوترتفم ل | لصتتو كل ٠

 11 ابع نوت. © | رازعلا 4 . 12 لممل 1 ل ٠



 ىلإ اضيأ ةسوس سم كلذكو ةلحرم ةرشع معبرأ اوطباق ةنيدم ىلإ اهنمو
 العس ةنيدم ىلإ اضيأ ةسوس نمو ةلحرم ةرشع تس نبصلا ةينيص ةنيدم
 .مايأ ةينامث

 ةريثك نكاسملا ةئسح نكاسلاب ةرماع يهو رهن ةفصض ىلع العس ةنيدمو

 ةرواحلا راطقألا لك نم راجتلا دصقم اهلإو تارامعلا ةروفوم تاراجتلا
 تاراجتلا نم عاونأو ةعتمألا قفاونو عئاضبلا بورضب اهنع ةدعابتملاو اهل

 ةريثك ريرح بايث اهب لمعيو ةرضحتم ةعمتجم اهلكل رطقلا ةريبكب تسيلو
 .راخفو

 امحوط ىلإ العس نمو ةلحرم ةرشع عبس نيصلا ةيليص ةنيدم ىلإ اهنمو
 ابو ةرماع اهنكل اهيلع نصح ال ةريبك ةنيدم امنوط ةنيدمو لحارم ينام
 .تاراجتلا نم فانصأب اهنم زهجتيو عئاضب لج

 نيصلا ىصقأ ين نيصلا ةينيصو لحارم ينامث نيصلا ةينيص ىلإ ابنمو
 عئاضبلا ةرثكو تاراجتلا ةعسو رماعلا ةرثكو ربكلا يف ةنيدم اهدعت الو

 ةرواجما ةيدنهلا ندملا ضعب نمو راطقألا رئاس نم ابهبلإ راجتلا عامتجاو

 دي تحت هنكل كلملا لهأ نم نيصلا كولم نم كلم ةنيدملا هذببو نيصلا
 .هنع انيكح امك مظعألا كلملا اذهو غوبغبلا

 ءاحطب ىلع يهو لحارم ينام اوخنسا ةنيدم ىلإ ةينيصلا ةئيدم نمو
 اير هسفن تاذ نمو اسرغ نارفعزلا الإ ءيش اهب تبني ال ةدتمم ضرأ

 معي ام هنم اهب عابيو نيصلا راطقأ رئاس ىلإ نارفعزلاب زهجتي ابو
 هذه يف سيلو راضغلاو ريرحلا ةئيدملا هذبب لمعي دقو ابيطو ةرثك لكلا

 8 0, 1, هذ

 1 وطناق 0, وطبات 1 | اًضيأ هرم. ه . 2 اضيا نصب 014 .٠ 6 اهنع هسصيط6 |
 قفاوبو ©, قفاوتو ه ٠ 7 ريرحلا ب . 10 اهنعإ] اف 1.4 ٠ 11 ةراجتلا 6 ٠ 12 ىفقأ نم

 مل ٠ 14 اسمه ٠ ا15 دي وصب 0 ٠ 16 انيكحو الق 1ه .٠ 20 رازملاو ه ٠

15 
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 قوف الو ممرلاو راخفلا نم اهلهأ دنع لجأ ةعنص انركذ يتلا دالبلا

 . ةعنص مهدنع مسرلا

 كولم رثكأو نيصلا كولم نأ رابخألا ةحيحصلا بتكلا يف ىكحي امتو

 امم رثكأ هنم نوفلكتيو هنوملعتيو هب نولوقي لب مسرلا نوكرتي ال دنهلا

 ةرثك هدنع ناك اذإ هئانبأ نم كلملا يلوي ال هنأ ىتح هل نوملعتملا هفلكتي

 .مسرلا ةعنص يق مهر همأو مهمسرأ الإ دالوأ

 ريوسلاو اضيأ مسرلا ىلع مدقت الو اذه لثم لمعت دنهلا كولم لزت مو

 عناص نومسي مهنأ كلذو راخفلا ةعنص لضفلا يف اهب قحلي امتإو ةعنص

 .اريبك الاخ روصملاو اريغص اًتلاخ راخفلا

 كلملا ةئيدم يهو لحارم عبرأ ةجاي ىلإ اوخنسا ةنيدم نم كلذكو

 هلاومأ نئازخو هلاجر معضومو هكلم راد ةنيدملا هذببو غوبغبلا ىمسملا

 .هلايعو همرح نوصمو

 كلملا اذه نأ راصمألا كولم نع رابخنألا باتك بحاص قىكح اممو

 ةدعلا هذه مهنم كلملا كلمي مل ىتمو داقنأو روهمب ةجوز ةئام ادبأ هل

 ليف فلأ برحلل ةدعملا اضيأ ةليفلا نم هلو كولملا كلم مهدنع ىمسي ال

 كلمب سيلف ةدعلا هذه هل لثكت مل ىتمو اهتعتمأو اهتحلسأو اهلاجرب ةففحم

 نم مهريغ ىلع نورختفي ةليفلاو ءاسنلا نم نيئيشلا نيذبمو مهدنع كولملا

 .كولملا

 مهو هبراقأ وأ هتوخإ وأ هئابآ نع هئرو نم الإ نيصلاب كلملا لي الو

 .قحلا ىلع ةيلبم ةديمح مهريسو نامألا قيرطو لدعلا ننس ىلع نوراج

2 0, 1, 

 1 اهانركذ 1 | ايلهأ دنع مهو: مسرلاو 14 | قوفي 14خ ٠ 3 نيعلا كلم © ٠ 6 مترهبأو

 همت.2© ٠ 10 ةحاب ةيدم 1 | يهر] يه (هذه 200. ى) ةجاب ةنيدمو 14 | ىمسملا كلملا هم.

 ٠  14بورحلل 15 ٠  24ددعلا 14 .٠ بحاص عم. ه | رابخألا] بئاجملا ه 13 ٠ 14
 ٠ رأ ةاؤ] و ح | هبراقأ] هئتبارق ب 19 ٠ ةففحم ملل. 16

20 
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 وا

 هذه ىلإ دعصي رهللا اذه ىلعو نادمخ ربن ةفض ىلع ةنيدملا هلذهو

 ةنئيدم نمو ةروهشملا نيصلا كارم نم امهريغو وكلاخو اوفناخ نم ةيدملا
 عقي ريغص ربل ىلع وخذش ةتيدمو لحارم عيرأ وخذش ةنيدم ىلإ ةجاب
 ةنيدم نمو لحارم عبرأ رحبلاو وخذش ةنيدم نيبو يفرشلا رحبلا يف
 0 .لحارم عست رايهشب ةنيدم ىلإ وخذش

 لاجرو لوين هل غوبغبلا لبق نم سيئر اهيف ةنيدم رايهشب ةليدمو
 هرواجم نمم هيلإ نيلخخادلا كرتلا لتاقي وهو ميظع كلمو ديبعو مثشحو
 ةبودنم لويخ كلملا اذطو ةيجلزخلاو ةيناقاخلاب نومسملا كرثلا مهو مهنم
 مهيزو كرثلا نيبو مهنيب زجاحلا ميظعلا لبجلا يف كانه باوبأ ةسارحل
 .كلذ يف مبنيب قرف ال ءاوس كارتألا يزو

 اهلهأ ةنيدم يهو لحارم ينامث اشاق ةنيدم ىلإ رايهشب ةنيدم نمو
 بهذم ىلع رانلاب مهاتوم نوقرح مهو نيصلا لهأ بهذم نع جراوخ

 ةرماع ةنيدم يهو لحارم عبرأ ايخراش ةئيدم ىلإ اشاق ةنيدم نمو ةيدنهلا
 ىلإ ايخراش ةئيدم نم كلذك لحارم رشع ةجاب ةئيدم ىلإ اشاق نمو
 .لحارم رشع ةجاب ةنيدم

 بحاص ىكحو تارامع هيلعو مظع ربم هنإف نيصلا نادمح ربت امأف

 ديدح نم ابهنإ لاقي ةقساب ةميظع ةرجش ربا اذه يف نأ بئاجعلا باتك
 نم اهوطو ةتبثم رهنلا رعق يف ةينبم يهو لوشرب ةيدنحلا ناسللاب ىمستو

 م 0 148

 2 اوقياخت 2, رهاش 6, ومناخ 1, اوفناخ ل | اوكناجو >, !وكياحركت, وكناحو 1, اوكتاحو
 مل . 4 وخذش ةليدم نءو] رخذش نمو 61 ٠ 6 ةنيدم هدت١ا14 | موو51 سكر : أاهيف © ٠

 8 ةيناماخلاب | ةيلحرحلاو 6, ةيجرخلاو 1 ٠ 10 يز 14 ٠ 13 اشاف نمو -ايخراش ةنيدم ىلإ
 هزت. 14 . 16 هيلع هك +017 بتك © | ديدح نم اهنإ] ديدح اطل قف .٠ 18 يدنملا ثالاب

 ©, ةيدنطلا ةفللب 14 | ققوف نم] ترف 14 ٠
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 ثالث اهسأر ينو رسكو عارذ طلغ يف عرذأ ةرشع نم وحن ءاملا قوف
 .رائلاك ةدودحم ةنونسم ظالغ بعش

 ليبسو ةكربلا ميظع اي ربذل لوقيو اباتك أرقي دعاق لجر اهدنعو
 نمل ىلوطف اهلع سائلا تلادو ةئحجلا ينيع نم تجرخ يذلا تنأ ةنجلا
 وأ دحاو كلذل بدتنيف دومعلا اذه ىلع هسفنب قلأو ةرجشلا هذه دعص

 نوطقسيف دومعلا ىلع مهسفنأ نوقليو ةرجشلا ىلإ نودعصيف هلوح نمم ةدع

 ىوطلاب مهل نوعدي سانلا نم كانه نورضاحلاو ربللا ءاه يف نوتومبو

 .هيف عقي كنك ربن نإ لاقيو ةمادلا ةذللاو ةنجلا ىلإ ريسملاو
 نوعمجي نيصلا يمهرجم نإف يثرشلا رحبلا يف يلا جنمنلا ةريزج امأو

 ةريزجلا هذه يف نأ بئاجعلا باتك بحاص ىكحو اهلإ نولخديو اهيلع
 .مهنم كلم مهلو بانذأ مل امرق

 يناثلا ميلقإلا رخآ ىبنا انهاه ىلإو ةيانعلا يوذل ةيافنك هانركذ اميفو

 .اريثك هلل دمحلاو

 لوألا ءزجلا هولتيو هلل دمحلاو يناثلا ميلقإلا نم رشاعلا ءزجلا رجن
 .هللا ءاش نإ ثلاثلا ميلقإلا نم

 م تراه

 2 ةبوللم 6 ٠ 5 هلوح  دحاو] ةدع وأ هلوح نم (ادحاو خ) دحاو 014 . 09 نوعمجحم

 1 ٠ 10 ةريزجطلا همت. ه ٠ 12 ملقإلا نم رئاعلا ءزجلا نم رخآ هك ٠ 13 اريثك] هدحو هل |
 موو( اريثك : دمع ىلع هللا ىلصو 6 ٠ 14 هلبا ب رجح 2: هرضب عمال *
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 2] د 1 ممو هملتعأو لعععاسمسعمنو عاف

 601 ح [1ءععو دمانعتو, ءكتمتسةطلق
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 721مل 5065020714 51614 0371 5461145 347-521 511/8 50128830147 51008 57118470177717

 8 س 3. ]ونطغععاب 0 هعجههاأم ك'اتانعأ امموهبزام لع ['هممطم عرب [عمجعمأو لك'هو»ؤم لعب 71ة7الدهأتت

 46م اه ظاطانمءطغونم كم اخمأ هأ معععوس ؤدومفم كع مماعو, طوعتك 1536-40,

 6 ع ]. تعم عتوعم 8م عقوم عم واقعتسوطودمم هك هجهطاطءامس يعل عس. 5. 14مةطكآأر اه
 2 عاادعا» ا[ لمو كمن ةععطمز» ظماهعوالسم- ال ةعمزربد, 17111 (1885), مج. 145-117 28-1 هت
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 < سه لمدوومانا ؟دصفل, 1!هرننيتن هدنه همصنووعممطتمو قلماعمم هغ قععرنماأ, اص مأ. اهنعتم (111), 1534.

 1 د 8. 1طتممعم, 1[ 11طءغ مهأاه 0 ءموعورتو 0[ 4عآعأ, ذه نسم ةزمسمن هجن عق, 3انلمأ ]للا هرنمرنف
 41 0 يععممم 1 هءعأر ؟ه1. 1, ااوجملأل 1974, مو. 195-220.



 لوألا ءزجلا

 51587110 م1114

 نيمدقتملا نيميلقإلا يف ةعقاولا ندملا ركذ نم قبس اميف انملكت امل انإ

 نم هيف ام ركذنو ثلاثلا ميلقإلا اذه يف' كلذ لثمب يتأت نأ انيأر اذه لبق

 هيلع يه ام ىلع اهتاقرطو اهتافاسع يتأتو راصمألاو ىرقلاو روكألاو ندملا

 يب وه فيكو ادرفم اركذ كلذ نم دلب لك ركذنو لحارملاو لايمألا نم

 يئأتو كربلاو عقانملاو ةيدوألاو راحبلا نم هرواج امو هجراخو هلخادو هلاح

 تابنلا نم هيلع يوتحن امو اهضورعو املاوطأو هيف ةعقاولا لابحلا تافصب

 دودحو اهعقاومو رامنألا ٌئدابم فصنو تاناويحلاو نداعملاو راجشألاو

 هعضوم يف كلذ لكب يتأنو هنع رابخألا مدقتو هركذ قبس ام بسح اهطقاسم

 اذه نإ لوقنف هللا نوعب قسنو لاوت ىلع رابخأو ممر ةيؤر اصخلم انيبم

 ةهجلاب طيحملا ريبكلا رحبلا نم هؤدبم ثلاثلا ميلقإلا اذه نم لوألا ءزجلا

 ملظملا رحبلا برق ةواس ةريزج رئازجلا نم هيفو ضرألا ةرك نم ةيبرغلا

 نرمري اوناكو اهم تابو ةملظلا اهلخدت نأ لبق اهلزن نيئرقلا اذ نإ لاقي

 قلخك قلخ ايف يلاعسلا ةربزجو هباحصأ نم ةعاج كلذب يذوأو ةراجحلاب

 نوملكتي قرحملا بشخلاك مهقوسو قربلاك مهنويعو ةيداب باينأ مهل ءاسنلا

 نق ع

 2 اذه مع, 5, هب اع | اذه ةلغ هيب 1 ٠ 4 ادرفه همت. © ٠ 6 اهضورفو احلاوطأو

 هن. 014 ٠ 57 تاويحلاو ه | اهتتاومو هرصب. 14 | اهطتامو اهدودحو 14 ٠0 8 هنع هرج

 مه ٠ 9 اهلع 6 | لات هللا 1غ ٠ 11 ةراس 261: ءراش هب ةراس 26 تمعزو ٠ 12 اس]

 اهيف 4 ٠ 14 ةقرحملا 1 ٠ ش



51 

 ءاسنلاو مهنم لاجرلا نيب قرف الو ةيرحبلا باودلا نوبراحيو مهفي ال مالكب

 رجشلا قرو مهسابلو مهل ىحل ال محلاجرو ريغ ال جورفلاو روكذلاب الإ

 سان هحفس يف لاع لبج اهفو ةعساو ضرأ يهو نارسح ةريزج اهنمو

 ةريبك ناذآ مهو ضارع مههوجوو مهكر غلبت ىحل مهو راصق رمس

 لثم تابنلا قفارمو شيشحلا نم كانه ضرألا هتبنت امم مهشيعو مهماعطو

 ةريزج هيفو لبحلا تحن نم يرجي بذع ريغص ربن مهدنعو مئاهلا هلكأت ام
 ناردغو رابنأ اهفو تاينلاو باشعألا ةريثك ضرعلاو لوطلا ةريبك يهو روغلا

 نيكشتسملا ةريزج هيفو ادج لاوط نورق اهل رقبو رمح اهلإ يوأت ماجآو

 ىللعو عورزو رامثو راجشأو رامتنأو لابج اهيف ةرماع ةريزج اهنأ ركذي

 فلس اميف اهف ناك هنأ ةريزجلا هذه رمأ نم ىكحم اميفو لاع نصح ةنيدملا

 روث وأ ناسنا نم هب رم نم لك علتبي مظع نينت ردنكسإلا دهع لبق نم
 اوكشو اهلهأ هب ثاغتسا اهلخد امل ردنكسإلا نإ لاقيف اهبشأ ام وأ رامح وأ

 ارلعج مهنأ ىتح مهراقبأو مهشاوم فلتأ دق هنإو مهم نينتلا رارضأ هيلإ

 امهيلإ جرخيف هعضوم نم ةبرقمب اسبهنوبصني نيروث موي لك يف ةبيرض هل

 لاقف كلذ هل نولعفيف دغلا نم ٍنأي كلذكو هعضوم ىلإ دوعي مث امهعلتبيف

 اولاق ةريثك ةنكمأ نم وأ دحاو ناكم نم نينتلا اذه مكيتأي ردنكسإلا مه

 مث هعضوم نم برق ىلإ هب اوقلطناف هناكم ينورأ محل لاق دحاو ناكم نم

 رانلاو قربلاك ناعملت هانيعو ءادوسلا ةباحسلاك نينتلا لبقأف نيرروثلا هل اوبصن

 6 4 ا

 2 ىحل] ءال هملل. ٠ 3 للا اهنمو ه | تاركح م, نار © 4, نارشحل 1 | هسنع

 ٠ 4 014مهلو راصت] مل راصن © | ىحل] ءاحل م44. [ ةريبك ظ: راك تاكرح . 5 ثبت ٠ ©
 ٠ يوأي هل | اهفو ه ]| نيكلشتنملا »|, نيكتتسملا ه 8 ٠  4راونلا 8, روقلا 7 ٠ هلكأب 6

 11 علتبي] ملبي ل ٠ 132 اههشأ ام وأ] كلذ ههبشأ ام وأ 1, كلذ هبشأ امو ل ٠ 13 مهنأ] هأل

 مل ٠ 14 ةييرط] ةسرط 8, ةبيرص 0, هتبرط 14 | نيرول موي] روث نيموي © ٠.018 قوربلاك
 مثلا م



 حلما

 اولعجي نأ ردنكسإلا مهرمأف هعضوم ىلإ داعو نيروثلا علتباف هفوج نم جرخت

 رمأف هعوج دتشاف كلذ لثم ثلانلا مويلا ينو نيلجع يناثلا مويلا يف هل

 اتيربكو اتفز امهدولج تيشحو اخلسف نيميظع نيروثب كلذ دنع ردنكسإلا

 بسح ىلع امهلإ نينتلا جرخف مولعملا ناكملا كلذ يف امهلعجو اخينرزو اسلكو

 اهلاعتشاب سحأ املف هفوج يف ءايشألا كلت تمرطضاف ىشمو امهعلتباف هتداع

 هفوج نم كلذ أيقتيل بهذف ديدح بيلالك طالخألا كلت يف لعج دق ناكو

 كلذ دنع رمأف حورتسيل همل حتفو اعقاو ٌرخف هقلح يف بيلالكلا تكبشتف

 قلح يف تفذقو ديدح حاولأ ىلع تلمحو ديدحلا عطق تيمحف ردنكسإلا

 كلت لهأ نم كلذب هللا جرفف تاف هفوج يف طالخألا تلعتشاف نينتلا

 مهدنع ام فئارط نم هوبهوو هوفطلاو كلذ دنع ردنكسإلا اوركشف ةريزجلا

 قربي بنرألا قلخ يف ةباد مهدنع ام فئارط نم هيلإ هولمح اميف ناكو

 دوسأ دحاو نرق هسأر ينو جارغب ىمسي بهذلا قربي اك ةرفص يف هرعش

 .هنع تبره ةباد لكو ريطلاو شحولا عابسو دوسألا هتأر اذإ

 لثم مهسوؤر نأ الإ سانلا قلخ لثم ةمأ ايف ناهلق ةريزج رحبلاا ذه يفو

 اهنولكأيف هباود نم هيلع اوردق ام نوجرخيو رحبلا يف نوصوغي باودلا سوؤر

 ماهرش امههدحأ ىمسي نيذللا نيرحاسلا نيوخخالا ةريزج اضيأ رحبلا اذه يو

 رمت يتلا بكارملا ىلع ناعطقي ةريزجلا هذه اناك امبنإ لاقيو مارش يلناثلاو

 نيرجح ايقبو امهملظل امهب هللا خسف ملاومأ ناذخأيو اهلهأ عيمج ناكلبيو اهب

 م, 0 1 فه

 3 ينثلحو 0, ىشحو 1, ايشحو هل ٠ 4 مولعملا همي. 14 .٠ 5 تمرطضاف 2: تبرطضا

 ما | ايملامتشاب 6 .٠ 7 تكبشن © | حورتي 14 9 جرتو 61 | كلذب 5: همم. عال ٠

 10 اوركشو .  11 مدنع - ناكو هرسب 4 ٠ 12 جارعب م, خارفب ©, حارفب 14, جارقب

 186 0066© ٠ 13 هيلع ترم ةباد 4 .٠ 14 ثاسنإلا قاكك ح ٠ 16 ماهرس ه ٠ 17 يناثلاو]

 رخآلاو هك ٠ 18 ا) اميع 61, امهيلع خه | تاكليمو] تاكلميو هل ٠
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 ىسرم لباقت يهو سانلاب ةريزجلا هذه ترمع مث نيمهاق رحبلا ةفض ىلع

 ريخنأ ناكو ربلا نم اهناخند رهظ رحبلا مع اذإ ءافصلا نإ لاقيو ىفسآ

 نب ىلع نيملسملا ريمآل ايلاو ناكو زوإلا مقدب فورعملا رمع نب دمحأ كلذب

 نم هعم امب اهيلإ لوخدلا ىلع مزعف هلوطسأ نم ةلمج ىلع نيفشات نب فسوب
 5 هذملو كلذ يف هلمأ غلبي مل توملا اهيلإ لوخدلا لبق هكردأف بك ارملا

 سئلدنألاب ةنوبشا ةنيدم لهأ نم نوررغملا اهنع رصخأ ةبيرغ ةصق ةريزجلا

 اهكيدحو ىسرم يهو مهب ىفسآ تيمس فيكو مهبكارمب اهلإ اوطقسأ نيح
 .هللا ءاش نإ ةنوبشا ةئيدمل انركذ دنع هعضوم يف هب يأتسو ليوط

 متغلا نم اهبفو اهب تاملظلاو ةريبك ةررزج يهو ماغلا ةريزج رحبلا اذه يو

 10 دقو اهترار اهموحل لكأي نأ دحأ ردقي الو راغص يهو اهددع ىصحي ال ام

 لاقيو روبطلا ةريزج يهو اقار ةريزج اهيلتو اهنم نوررغملا اضيأ كلذب ريخأ

 باود ديصت بلاخم تاوذ ءارمح نابقعلا قلخ يف ريطلا نم اسنج ابف نإ

 نيتلا هبشي ارمث اهب نإ لاقيو ةريزجلا هذه نم حربت الو اهلكأتو رحبلا

 نأ بئاجعلا باتك بحاص ىكحو مومسلا عيمجج نم عفني هلكأو ريبكلا

 15 نم هل بلجيل دعم بكرمب هيلإ هجوف كلذب ربخأ ةجينرفا كولم نم اكلم
 اهمتارارمو اهئامد يف ملع هل ناك هنأل رويطلا كلت نم هل داصيو رمثلا كلذ

 ةسمخ اهوط دنلصاشلا ةريزج اهنمو هيلإ دعي ملو هذفنأ يذلا بكرملا فلتف

 موق اهبو رابك ندم ثالث اهف ناكو مايأ ةرشع ضرع يف اموي رشع

 مل, 1 4

 1 هذه] كلت م ٠ 2 ىنّسآ ههرصووم © | ىفصلا ك ٠.03 مقادب 51, مترب هل | زكوإلا 5,

 زوالا 4 .٠ 5 تولا] هجأ 14 ٠ 6 نورورمملا © ٠ 7 مهبكرس ب 61 | فيكو] نيحر ٠
 8 ةنيدل] ةنيدملا كلذ ل | ممو6 للا : ىلمت ت .٠ 9 تيلالاو © .٠ 11 ثورورعملا © |!

 اهنم همت. ت14 | اييليو 1خ | اتار2> . 12 رمح 4 . 13 ام] اهيفه | ارمت ©

 15 ةجنارفا كف | اهيلإ 14ه | بلجلل ةدمم بكارمب + ٠016 رمتلا ف | اترارمو ©
 17 دلصاعلا 8: ديلصاسللا 61, وكصاملا 4 ٠ 18 راك] راغص ©
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 ربنعلا مهنم يرتشتو مهلع طحو مهب زاتجت بكارملا تناكو اهنونكسي

 اضعب مهضعب بلطو رورش دالبلا كلت لهأ نيب تعقوف ةنولملا ةراجحلاو

 ةريبكلا ضرألا نم رحبلا ةودع ىلإ مهنم تاعاجج لقتناو مهرثكأ ينف ىتح

 انركذ دشنع ةريزجلا هله ركأنسو ريثك قلخ اهلهأ نم نآلا ابو مورلل

 ريثك دوعلا رجش اهف نإ لاقيو ةقال ةريزج رحبلا اذه يو ةدنالرا ةريزج
 ين وهو هحئاور تباط رحبلا ين لمحو اهنع جرخأ اذإف هل ةحتار ال هنكلو

 عابي ناكو اهنم دوعلا نوجرختسيو اهنودصقي راجتلا ناكو نيزر دوسأ هتاذ

 تناك اهنأ اضيأ ركذيو يحاونلا كلتب اهكولم نم ىصقألا برغلا ضرأب

 نكمي الف اهضرأ ىلع تايحلا تبلغتو تبرخخ اهنكل سانلاب ةرماع ةئوكسم

 سريملطب هركذ ام ىلع رئازجلا نم رحبلا اذه ىفو ببسلا اذهل اهوخد نآلا

 انركذ امنإو ةرماغو ةرماع نيب ام ةريزج فلأ نورشعو ةعبس يدرلقألا

 امأو هيلإ تارامعلا تلصوو ربلا نم اهئاكم برق امم ريثك نم اليلق اهنم

 .انه اهركذ ىلإ انب ةجاح الف كلذ ريغ
 اوثرغاو تغكزاتو ةطمل لون ءارحصلا دالب نم ءزجلا اذه يف نإ اضيأو

 يهو تماماتو نيويويتو تندورات ةئيدم ىصقألا سوسلا دالب نم هيفو

 يدهم ةعلقو ةلداتو ىادو ةعردو ةساملجس رب ربا دالي نم هيفو سوسلا دالب

 مظعألا رحبلا ىلع يتلا يسارملا رئاسو السو ةسانكمو سافو ةلاوت نب

 2 0, 1, هل

 2 دالبلا] ثدملا ه4 ٠ 3 ةعاج © ٠ 4 قاخ اهلهأ نم] مون اهقلخ نم © | قلخ هدد. 14 .

 5 اديك 14 .٠ 6 هثاور] هنغار 6 ٠ 8 شرأب] شرأ يف 54 | هكولم 614 ٠ و اهشرأ]

 اهيلهأ 4 .٠ 11 ىذولفالا 5, ىدولنالا ىر ينولنالا 1, فولفالا خ4 . 12 ام] ام © | هناكم

 14. | ةرامملا 14 | اهبلإ © ٠ 13 انهاه ءركذ خ ها 14 ل'رت >, لوت 0, توب ه |

 تمكزاتو 6, تّفاكزانتو 1, تغاكراتو ل | اوثرْغاو ط, ونزعاو 1, اريزعاو 4 ٠ 315 ثتندوترات

 م, تلدوأرات 1, ت'دو'رات ه | ثوبرتو ه4 | تماماتو 514: تلماماتو © ها 16 ةّعاردو 8,

 ةعاردو 1 ه 7 ةسانكسمو طب هساكمو 1 ٠



 ىف

 ةدجوو ةطنانركو فيسرقاو ةليغمو ىورفصو ىرقو نطتو ناسملت ةنيدمو

 كشربو سنت طسوألا برغلا دالب نم هيفو ريشأو ترهاتو نارهوو ةليلمو

 ريدغلاو ةليسملاو ةعلقلاو ةلايلمو لجيجو ةياجبو سلدتو انغزم يب رئازجو

 نيرم رادو شافيتو ياغابو سجنتو ةنيطنسقلاو ةنبطو سواقنو ةرقمو

 تناكو رباربلا دالبلا نم هانركذ ام ىلع بلاغلاو ةليمو لولم رادو ةمزابو

 وبأ وهو اناج نإ سيرض نب تولاج مهلكم ناكو نيطسلف رباربلا رايد

 املف رم نب سايلا نب سيق نب رب نب ءاول نبا وه اناجو برغملا ةئانز

 اوهتلا ىتح برغملا ىلإ ربربلا تلحر يربربلا تولاج مالسلا هيلع دواد لتق

 لابجلا ةسيرضو ةليغمو ةتازم تلزنو كانه تقرفتف برغملا ىصقأ ىلإ

 ريغلا لزنو ةسوفن لابجب ةراوه نم ةفئاط تلزنو ةقرب ضرأ ةتاول تلزنو

 دالبلا كلت اورمعف ةدومصم لئابق مهعم تلزنو ىصقألا برغلا ضرأب مهنم

 ةزفلو موجفروو هبر دبع ونبو ردقمو ةليغمو ةسيرضو ةتانز ريربلا لئابقو'

 ةتاردصو ةتازمو ةئاولو ةماتكو ةراوهو ةجابنصو ةطملو ةطامطمو ةوازفنو

 ونبو ةطيلوو ةطيطهو ةبرواو ةملاقو ةسادمو ةجوبزو ةنويدمو نسالصيو

 اسادروو ىجريز ونبو ناردسي وئبو نالقراو ونبو نوجمس وئبو سوبنم

 .هللا لوحب مهدالب تارامع يف مهركذب ينآئس نمم ريربلا لئابق رئاسو نوهروو

 2,0,1 هل

 1 ىورفصو 8, يورفصو 0, يو'رقَصو 1, ىارفصو ه | ةطئركو 26 هم | ةليغمو

 ط, ةليغّسو 1 | فيسرفآو 8, فيسرجاو 4 ٠02 ترّماتو 5, ثربتو هل | ريشأو ٠ 3 انَغْرَم

 م | ريريقلاو 5, ريثنلاو 1, ريوملاو ه ٠ 4 نجتتو 51: نجيتو 0, نسحلاو ه | ياغابو] ةباغابو

 8, ىاغابو 1, ىاغابو ه | شاقيتو 8, سوافشو 1, شراعسو 4 | نيرم رادو 561: ندم رادو

 لو نيدم روذو ]26 006زه ٠ 5 ةمزلبو] ةمرللو 6, هرج. 1 | ةليمو] ةليلمو © ةيلمو 1 ٠

 7 يرغملا ه4 | ىو 14 ٠ 8 ريدبلا] رياربلا ه ٠ 11 برغلا شرأب] برغلاب 614 | ةدومصم

 هم. 14 ٠ 12 ةجاهنصو  ةليغمو هي. هل ٠ 13 تاردصو » .014 نسالمميو 5, تالصبو

 1 | هلوُيدمو | ةجوُيزو 8, هحوبرو 0, هحولو 1, ةجوبرو لب ةجوبزو 26 06#« |

 ةسادمو] ةسارمو 1 | ةطاقو © | ةبر'واو 5, ةيرولو ©, ةيروو 1[, ةيرواو هل | ةطيطقو » ٠

 15 نالتراو] نالجراو | ناردس ال, نايددس 4 | ىجآسز 8, يحربر ©, ىجربر 1, يجوبر

 مل | اسادارورو ٠ 16 نوله'روو 8, نرهرزو 6 4, توه"رزو 1 ٠

10 

15 



5 

 فخرا

 ليبق ةنوتلو ءارحصلا ةنوتمل دالب يهف تغاكزاتو ىصقألا لون دالب امأف

 نب طل مهوبأو ةدحاو مأو دحاو بآل ناوخأ ةطملو ةجانصو ةجابنص نم

 اضيأ راوهو قانز اهوبأو ءاجرعلا ىاكزات مهمأو ريمح دالوأ نم عازعز

 ديعس نب نميأ نب عالك نب ىنثملا نب روسملا هوبأو مأ نم طملو جاهنصل خأ

 لئابق نأ كلذو اراره ابب يمسف الوقت ةملكل راوه هل ليق امنإو ريمح نب
 ىتح مل ةرواجملا لوطي مهناسل ىلإ مهرلقنف ربربلا لئابق ىلع تلزن برعلا
 انكاس ناك روسملا ىمسي برعلا ءارمأ نم اريمأ نأو ادحاو اسنج اوراص

 ىلإ اهنع ثحبيو اهلطي جرخف لبإ هل تعاضف زاجحلا دالب يف هموق عم
 لاف سلبارط لابجي رهف ال ابلاط برغملا دالب يف راسو رصمب ليثلا ريع نأ

 دقل هل لاقف ةيقيرفإ ضرأب نحن مالغلا هل لاقف ضرألا نم نحن نبأ همالغل

 روسملا لزنو اراوه ةظفللا هذب. يمسف قمحلا وه برعلا دنع روبلاو انروبت

 طلو جاهلص مأ ياكزات مهضرأب ىأرو مهفلاحف ةتانز نم موقب روكذملا

 اب علوف لاممكلا ةعراب ةعيلت ةندب ةنسحس ةليمج تناكو افنآ اهانركذ يتلا

 اولخ ذئموي ياكزات تناكو اهجوزتف اهجاوز يف بغرو اهنع لأسف روسملا

 اهنم روسملل دلوف ربكألا طمل انبأ امهو طملو جابنص اهانبأ اهعمو جوز نم

 طمل هيوخأ عم ىنثملا هدلو يقبو اهلع روسملا تام مث ىنثملا هامس دلو

 ةريثك دالوأ طملل دلوف ةتاثز نم هلاوخأ دنعو ياكزات مهمأ دنع جاهنصو

 لئابق مهبلع عمتجاف مثلا ىلع اوطلستو مهلسن رثكذ كلذ لثم جاهنصل دلوو

52 0 1, 

 1 تغاكزاثو 1, ثغاكراتو ك ٠ 2 اطل] ةطل ل ٠ 3 عازعز] عازع 51, معارع هل

 4 روسملا 5 | عالك] عالخ © . 5راوه2 | ةملكي 61 | اهلرقت] اهات 54 | |"راوعت

 م ٠ 6 مهتسلا 14 ٠07 روسلا 51, راونملا 6, رودملا 86 تهعتو ٠ و رماه ٠

 10 هل معيب هت. آه أ شرأ يف هل | هل هل هد. 014 + 2 ىلكلما ةعصمفم 5, ”ىاكزأات 1 ٠

 13 اننآ انركذ 14 | ةميلت ةندب] ةغيلب ةقرب ف ٠ 14 بغرو اهنع هرض, 8 | "ياكنمات 1 ٌ

 ذئموي] كاذ ذإ 14 ٠ 16 ىمس ادلو 4 .٠ 17 ىاكزات ©, 'ياكنزات 1 ٠ 18 ياهتص © |

 كلذ لثم ط: كلذك همن ٠
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 مهلئابق اهبو اهولزاف ملظملا رحبلل ةرواجملا ىراحصلا ىلإ مهوجعزأف ربربلا

 نوميقي ال ةلاحر قاتع بجنو لبإ باحصأ مهو اهيحاونب ةقرفتم نآلا ىلإ
 ىلع نوطبريو فوصلا ةيسكأ ءاسنلاو مهم لاجرلا سابلو دحاو ناكع

 اهموحلو لبإلا نابلأ نم مهشيعو يزاركلاب ةامسملا فوصلا مثامع مهسوؤر
 مهنأل رثكأ بيبزلا نكال بيبزلاو ةطنحلا مهلإ تبلج امبرو ةنوحطم ةددقم

 يثو اولح اعيقن هوفص نربرشيو قدلا دعب ءالا يف بيبزلا نوعقني اه اريثك

 وهو اولسآ ةيرب ربلاب ىمسملا ماعطلا هلفحأو مهماعط لجو ريثك لسعلا مهدالب

 مث اشيرج دوعت ىتح اهنوقدي مث الدتعم ايلق اهنولقيف ةطنحلا نوذخأي مهنأ
 يف هنوعضيو رانلا ىلع ةطنحلا كلت هب نوئجعيو انمس هلثم لسعلا نوجزع

 ماعطلا اذه نم ذخأ اذإ مهنم ناسنإلا نأ كلذو ايهش اماعط يأبف محل دوازم

 اماعط هتشي مل كلذ هموي ةيقب ىشم مث نبللا هيلع برشو هلكأو هفك ءلم

 .ليللا ىلإ

 ةطملا قزآ ةنيدمو ةطمل لون ةنيدم الإ الإ نووأي ةنيدم مهل سيلو

 ةساملجس ىلإ اهنمو مايأ ةئالث رحبلا ىلإ اهنف ةيبرغلا لون ةنيدم امأف اضيأ
 نم اهللإ يتأي رجمن ىلع ةرماع ةريبك ةنيدم لون ةنيدمو ةلحرم ةرشع ثالث

 يلا ةيطمللا قردلا عنصت ةنيدملا هذهبو ةطملو ةلوتمل لئابق هيلعو قرشملا ةهج

 لئاقي ابو اعنص اهم ننسحأ الو ارهظ اهنم بلصأ الو اهنم عدبأ ءىش ال

 مجللاو جورسلا نوعنصي موق ةنيدملا هذهبو اهلمحم ةفخو اهتناصحل برغملا لهأ

 مر 0, 1, ل

 1 اولزتف ك . 2 بجن باحصأ 1ث ٠ 3 مهنمءانلاو 1خ ٠ 5 ةلوحطمور 14
 7 كنحأو] هلهحأو © | ةيربلاب » ٠ 8 دوعت يح هي. 6 | دوعت] ريصت 1 ٠ 9 اهئوعضيو ؟
 مل ٠ 10 مدوازع ت54 ٠ 11 *لم] ىلم هل | نبللا] يللا | ىتمو 14 ٠ 13 مهل مدنع

 6 | يقثزأ م, ققزا ©, ىتزا 1, ىقرا هل . 14 ةطملل اضيأ 1 | ةيبرغلا همن, نتآ4 ٠

 15 ةريبك ةنيدم] ةريبك هل ٠ا16 هنوتلو ةلعل 14 ٠
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 سناربلاو ةيراسفسلاب ةامسملا ةيسكألا اهب عابتو لبإلا ةمدخلل ةدعملا باتقألاو

 متغلاو رقبلا اهلهأ دنعو رثكأو لقأو ارانيد نيسمخ اهنم جوزلا يواسي يبلا

 كلت لهأ أجلي ةنيدملا هذه ىلإو دوجوم مهدنع نمسلاو نابلألاو ادج ريثك

 .مهبلاطم نونفو مهجاوح مهم نم مهل نعي اميف تاهجلا

 روصنم ونب ةجابنص لئابق نمو ةتلامو ناشوو ةفوسم ةطمل لئابق نمو

 ةجاهنص نم لمجو دمحم ونبو نيفشات ونبو مههاربإ ونبو ةنوتملو ةلادجو ةيمتو

 اهنمو ءارحصلا يتارم لوأ يهو ةطملو ةفوسم دالب نم اهنإف ىزآ ةنيدم امأو

 ةنيدملا هذهو لحارم عبس لون ىلإ اهمو ةلحرم ةرشع ثالث ةساملجس ىلإ

 فرصلا بايث تاردقنم نوسبلي اهلهأو ةرضحتم اهلكال ةريبكلاب تسيل

 ءاسنلا نأ ةنيدملا هذه لخد نم ضعب ربخأ دقو روادقلا مهتغلب اهنومسيو

 اهسفنب تقدصت ةلس نيعبرأ نبنم ةارملا تغلب اذإ اهب نهل جاوزأ ال قاوللا

 .ىمستو اهديرب نم عنمت الو اهسفن نع عفدت الف لاجرلا نم اهدارأ نم ىلع
 ىلس دالب ىلإ لوخدلا دارأ نمو مدقوق ةيواتجلابو ىرآ ةيرب ربلاب ةنيدملا هذه
 ةنيدملا هذه نم هل دب الق نادوسلا دالب نم ةناغو روركتو

 رداصلاو دراولل دصقم يهو رماعلا ةريثك ةريبك ةنيدف ةساملجس ةنيدم امأو

 روصق يه امإو اهيلع نصح الو تاهجلاو عاقبلا ةقئار تانكلاو رضخلا ةريثك

 قرشملا ةهج نم اهلإ يتأي ءاملا ريثك اهل رهن ىلع ةلصتم تارامعو رايدو

 عيري امبسح هئاع عرزيو ءاوس ليثلا ةدايز“ فيصلا يف ديزب ءارحصلا نم

 2ث 0, 1 هل

 1 راك أو -ةامسملا هج. » | سيئاربلاو 614 ٠03 ةريثك 614 .| دوجرم مدنع هدا

 614 ٠ 4 موو: مهبلاطم؛ (2-1) رثكأر  ةامسملا ةيسكألا اهنم جرختو ظ ٠ 5 ةّقوُسم 5, ةنوّسع

 1, ةفوسم ه | ناشوو م | هتللاقو 5, هتلاثو 14 ٠6 ةّيمتو 5, هنمسو ©, ةنس هل | ةلادجو »

 61 ٠ 7 ىكزأ 51, ىكزا © هب يك زا طم نموزو | ةطاوز ةطل ط6 .يه عيس] مسل هل ٠
 9 تاردنق. 0920. | فوصلا هس. ه ٠ 10 دتارقلا ه ٠ 13 يقازآ 5, ينتزا 6, قزآ 1, قرا

 م | مدقوتت 81, مدخرق ©, مدخرل خل [ ىلس 51 ٠ 1ك دراولا ك ٠ 17 اهيلإ همن 14 ٠
 18 ءاوس همي. © | عرزيو 8: عردزبو 014 | عرابي 56: عردزب 14



 لرحا

 هايملا ةريثكلا ماوعألا رثكأ يفو ةمولعم ةرشك ةباصإ هتعارزلو رصم رحالف

 نم قباسلا ماعلا يف هودصح ام مهل تبني ربنلا اذه جورخ نع ةرئاوتملا

 ىلع اوردذب عجر مث مهدنع رهنلا ضاف اذإ نينسلا نم رثكألا ينو رذب ريغ

 مداقلا ماعلا ىلإ هروذج اوكرتو هيهانت دنع هودصح مث مهعرز نيضرألا كلت

 نوكي اهب رذبلا نأ يلقوحلا ىكحو ةعارز رذب ىلإ ةجاح ريغ نم كلذ تبنيف

 يتلا ةطنحلا كلت نكال نيئس عبس مامت ىلإ ةنس لك يف هيف داصحلاو اماع

 ىمستو ريعشلاو ةطنحلا نيب نوكت ىتح اهلا نع ريغتت رذب ريغ نم تبنت

 اهضعب هبشي ال رمتلا نم عاونأو ريثك لخم امو راوزيت ندري ةطنحلا هذه

 لك قوفت اهتوالحو ادج ءارضخ يهو ينريلاب ىمسملا بطرلا اهيفو اضعب

 تالغو نطقلا تالغ ةنيدملا هذه لهألو رغصلا ةياغ يف راغص اهاونو ةوالح

 اهريغو برغملا دالب رئثاس ىلإ اهم رهجتيو ءانحلاو ءايوركلاو نومكلا

 اقرحو امده اهرثكأ ىلع اوتأ اذه اننامز يف نيفلاخملا نأ ريغ ةنسح- اهتاءانبو

 ناسلب هنومسيو نوذرحلا ىمسملا ناويحلاو بالكلا نولكأي ةساملجس لهأو

 يف نه كلذكو ندبلا بصخو نمسلا يف هنلمعتسي مهؤاسنو ممزقا ربربلا

 مه رثكأ لب نيئيعلا حيحص اهلهأ نم دجوي ام لقو محللا ةرثكو نمسلا ةبان

 .شمع

 نمو لحارم ينام نم وحن ةكيرو تامغا ةنيدم ىلإ ةساملجس ةنيدم نمو

 ةئيدعب تسيل ةعردو رابك لحارم ثالث ةعرد ةنيدم ىلإ ةساملجس ةئيدم

 م, 01ه

 1 رثكأإ ةرثك 4, شعب 14 .٠ 2 جورخب 614 ٠ ه4 نيضرألا] شرألأ ه ٠ 6 عبس)
 مس مه | نكالو © ه8 'واوستإ "ندري. م, واو'رثث تدرب 0, هم طممم !عه. 1, راوزي ثدربي

 4 ٠09 ىف رشلاب 5, يربلاب 6, ىثولا 1, فوبلا ه ٠ 211 ءريغو برتملا نم داللا ه

 13 ت'رذ'ر ملا 8, تردرحلا قت, ثود'رحلا 1 ٠ 14 ميْرَتَأ 81, مثرتا ©, ميرقل ى | هنولستي
 مل | ندبلا بعخو] بمخلاو ه4 ٠ 15 نيئيءال اسيمص 0 | شمح - لب هيبه + 17 نمو

 ةئيدم مم.] ةنيدمو ل ءا 18 رايك 8: هوت تالا ٠
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 عرازمو ةبراقتم تارامعو ةلصتم ىرق يه امنإو ريفح الو روس اهطوح
 ةساملجس رهن ىلع يهو ربربلا نم طالخأو لمح اهيف كلذ لوانتي ةريثك
 تابنو جلينلاو ءايوركلاو نومكلاو ءانحلا تالغ نوعرز, هيلعو مهيلإ لزانلا

 هرذب لخؤي ابنمو هيلإ نودعصي رجشلا ماوق يف نوكي ىتح اهب ربكي ءانحلا
 ملقإلا اذه يف الإ هرذب لخؤي ال ءانحلا تابئو تاهبلا لك ىلإ هب زهجتيو

 ةعرد ةنيدم يف عورزملا جلينلا امأو ةتبلا ميلاقألا نم هريغب لخؤي الو طقف

 عم طاخ امبرو هصخرل برغلا دالب ي هب فرصتي هنكلو كانه هبيط سيلف

 .هعم عابيو بيطلا جلينلا نم هريغ
 يه هتيدمو مايأ ةعبرأ ىصقألا سوسلا دالب ىلإ ةعرد ضرأ نمو

 نم امو ضعبب اهضعب ةلصتم اهتارامعو ةريثك ىرق سوسلا دالبو تندورات

 يراذعلا بنعلاو نيتلاو زوحلاك ةريثك عاونأو ةفلتخم سانجأ ةليلجلا هكاوفلا
 كلذكو ددعلا ريثكلا رادقملا ريبكلا جرتالأو يبيلمإلا نامرلاو لجرفسلاو

 الوط هلثم ضرألا رارق ىلع نيل يذلا ركسلا بصقو دبملا حافتلاو شمشملا

 ام الإ بوسنملا ركسلا نم سوسلا دالبب لمعيو ءام ةرثكو ةوالحو اضرعو

 ىلع فشي لب دزربطلاو يناميلسلا ركسلا يواسي وهو ضرألا رثكأ معب

 ةيسكألا نم سوسلا دالبسب لمعيو ءافصلاو بيطلا يف ركسلا عاونأ عيمج
 اهاجرو دالبلا نم اهريغب هلمع ىلع دحأ ردقي ال ام ةعيفرلا بايثلاو قاقرلا
 رهاظ لامجو عراب نسحو قئاف لاجج مهئاسن ينو ناولألا رمس اهؤاسنو

 م ت2 1 هل

 2 ةريثك] ةريبك مل .٠ 4 نركي ىح] ريصي ّىح ل .٠ 5 لْخؤي الإ دجوي ال مه

 6 ذخؤي الوإ دحوي الو | ريغب هل | جيلنلا] ليلا 8 | مورزملا] عردزملا 14 [ ةئيدم هدد
 6184 ٠ 7 برغملا © | هريغ مم] هريغب 14 ٠ 8 حيلتلا] لينلا 561 .٠ و9 ةئيدمو © ٠

 10 تنادوأر رات 8, تندورات 6, تندزات 1 ٠ 1 يررادلا 8, ىرراذنلا 1 ٠ 12 يسيلمالا طب

 ىسلمالا 4 ٠ 15 ههنع ضرألا: لهأ 16 ميخج همت. ل | نم همس. ف . 17 ةعينرا]

 قاثدلا ©, ةقبترلا هل | دالبلا نم هرص. كف ٠ 18 نارلألا هس. 614 ٠
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 ةميق رسيأب. نكمم زرأو ريعشو ةطنح دالب يهو نيمديأب تاعانص قذحو

 مهو دايقنالا ةلقو عبطلا ظلغو ءافجلا اهلهأ ىلع بلاغلاو ةصيخر اهراعسأو

 ىلعو افافتلا فوصلا نم ةيسكألا سابل مهمزو ةدماصملا ريربلا نم طالخأ

 يف اهتوغبصي مهنأ كلذو ظفحو مامتها اب محلو ةريثكلا روعشلا مهسوؤر

 يسلدنالا نيطلاو ضيبلا قيقرب نيترم ةعجج لك يف اهنولسغيو ءانحلاب ةعجج لك
 لجرلا يشثمي الو سقافس اهنومسيو فوص رزآمب مهطاسوأ يف نومزتحيو
 اهتوبختنيو اهقاقر نانسألا لاوط ىصعلا راصق ناحمر هدب ينو الإ ادبأ مهنم

 سوسلا لهأو احولممو اولّمم اريثك الكأ دارحلا نولكأيو ديدحلا بيطأ نم

 مهو نيملسملا نم ةيكلاملا بهذ نوبهذمتي تندورات ةنيدم لهأف ناتقرف

 لاتقلا ادبأ مهنيبو رفعج نب ىبموم بهذي نولوقي نيوبوت دلب لهأو ةيوشح
 مهرثكأو اشيع سانلا هفرأ مهنأ ريغ رأثلا بلطو ءامدلا كفسو ةنتفلاو

 هبراشب لعفيو اميظع اركس ركسي ولح وهو زيزنآ ىمسملا مهارشو ابصخ
 بنعلا ريصع نم نوذخأي مبنأ كلذو هجازم ظلغو هتناتل رمخلا هلعفت ال ام

 عفريو رانلا نع لازبو ثلللا هنم بهذي نأ ىلإ رانلاب هنوخبطيف ولحلا

 ىصقألا سوسلا لهأو ءام هلثمب طلخم نأ الإ هبرش ىلإ ليبس الو برشيو
 .ركسلا دح- ىلإ هب دعتي مل ام الالح هبرش نورب

 نيتاسبو تانج يف موي نيويوتو تندورات ينعأ سوسلا يتنيدم نيبو

 بلاغلاو ادج ةصيخر ةنكمم مهدنع موحللاو هكاوفلا نم عاونأو راجشأو موركو

 مر نر, 1, ذل

 2 دايقنالا] دايقتا ه ٠ 3 رياربلا ه1 | ةدماصملاو ه . 5 كفيطلابو ت14 ٠ 6 رزاآبب]
 رازإب © | سيقافس 8, ساقفسا 6, سناقفسا هى, ساقفسآ 5 ٠ 8 هبيطأ ه | ديدحلا هده. هن |
 احولممو] احلمبو © .٠ 9 لهأت] لهأو ه4 ٠ 10 نيويروت دلب 2: نويوتي 614 ٠ 11 اثيع همم

 ٠  001.60ىدملا هوني ىلإ نيزتاأ طر ريزخا هلل يزنا 6 06مءعزو + 13 نم 12 .٠ 614

 14 مفريو همت, 08 ٠ 16 هبارش © | ىلإ همن. © ٠ 17 سولا همناه | تنذورات ه |

 نيروبي روتو 2: نيويربتو 014 ٠
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 ولا

 يث لحارم تس تامخا ةنيدم ىلإ سوسلا دالب نمو رطبلاو ةرشلا مييلع

 نواطوطكلاو ونساو ونبو تاتن ىتنا مهل لاقي ةدماصملا رباربلا نم لئابقو دالب

 ةدماصملا رياربلا نم لئابقلا هذه لكو تيكزوتناو سيفنكاو نعراو طيطسناو

 اهوح ةريغص ةنيدم سيفنو لبحلا سيفن مهنمو تاهحلاو دالبلا هذه نبرماعلا

 موحللاو هكارفلاو ةطنحلا نم اببو اهبلإ نيبوسنملا اهلئابق نم فئاوطو تارامع

 نم اببو ةقفان قوسو عماج اهبو اهريغ دالبلا نم ريثك يف نوكي ال ام

 وهو رادقملا ربكو قوذلا ةوالحو رظنملا لاج نم ةبيجع لك بيبزلا عاونأ

 . ىصقألا برغلا دالب يف نيعلا روهشم ادج ريثك كلذ عم

 لبج لفسأ عم ةكيرو تامغا ةنيدم ىلإ سوسلا تندورات نم قيرطلاو

 لوطو بصخملا ةرثكو ومسلا يف ليلقلا الإ هلثم لبج سيل يذلا مظعألا نرد

 رميو سوسلا ىصقأ يف طيحملا رحبلا نم هؤدبمو تارامعلا لاصتاو ةفاسملا

ةسوفن لبي كانه ىمسيف ةسوفن لابج ىلإ لصي ىتح اميقتسم قرشملا عم
 

 ريغ لكح دقو هرثأ ىفخيو كانه قدي مث سلبارط لابجم كلذ دعب لصتيو

 ىمسملا فرطلا ثيح رحبلا ىلإ لصي لبجلا اذه فرط نأ جويفلا نم دحاو

 راجشألا نم بئارغو رامثلا نم ةفيرط لك لبجلا اذه لك ينو ناثوا

 نامزألا لك يف ارضخم ادبأ تابنلا دجري هيفاوحو هطسوبو هنم درطي ءاملاو

 اهلمو انصح نيعبسو فين ىلع فشت نوصحو عالق نم لج هالعأ ىلعو

 يف وهو ةعنمو انصحتو ةينب ضرألا نوصح يف هلثم ليلقلا عينملا نصحلا

 سس
 سس

 6ث 1ف

 1 دالب] ةئيدم 0184 ٠ 2 لئاقو دالبإ لئابق 014 | ريربلا 18 | ةدماصملاو 5 | لاقيو

 م | قنا 5. ىلتلا 5, قبا ه | تابت لإ رثبو 14: ىبو © | وثساو 5, اوساأو 6, ونسا 14|

 نوطوكناو 14 ٠ 3 طيطشناو ه | نغراو هل | تيك و وتلاو 5, تيكزونيأو 6, تيكروتياو

 1, تيكزوبتاو ه/ | ربارب » ٠ 5 نم فئاوطو] نيو © | نيبوسلا] نيبرقتلا 4 ٠ 8 برغلا

 4 ٠ 9 تدورات 81 ٠ 10 مدوي لثم : شرألا يف 1غ ٠ 12 لابح] لبج ه | كلانه ه .
 ٠ © نائوا 15 ٠ جويفلا] جرتفلا 0, جونقلا ه 14 .٠ كلاه مه 13 '



 "و

 نوعنميو هنوكسمي لاجر ةعبرأ نأ هناكم ةفاقثو هتناصح نمو لبجلا ىلعأ

 جردلا هبشي هنآل ىقترملا رعو قيض ناكم ىلع هيلإ دوعصلا نأل هيلإ دوعصلا

 نصحلا اذه مساو ةقشمو دهج دغب الإ ةتبلا ةباد هيلإ يقترت الو جرحلا

 برغملاب رهظ نيح ترموت نب دمحم يدومصملا ةدمع ناك وهو تللمئات
 نآلا هبو هلاومأل ارخدم هلعجو هنيصحت يف رظنو هدييشت ي داز يذلا وهو

 هومحو هيلإ ةدماصملا هلمتحا بكاوكلا لبجي تام املف كلذب رمأ هنأل هربق

 نودصقي اجح ةدماصملا هلعج تيب تقولا اذه يف هربقو نصحلا اذبب هونفدو

 الو ةفرخزم ريغ اهنكال ةيلاعلا ةبقلاك نقتم ءانب هيلعو مهدالب عي نم هيلإ

 .سرماتلا قيرط ىلع كلذ لك ةئيزم
 بيطلا يف يهانتملا بيطلا ريبكلا ريثكلا نيتلا هكاوفلا نم لبجلا اذه يفو

 ىون هرثكأ يف دجوي ال يذلا يلسعلا ليطتسملا بنعلا هيفو ةوالحلا غلابلا

 همعط ةبوذعو هترشق ةقرل برغملا كولم لقنتي هيلع يذلا بيبزلا لختتي هنمو
 امبنم هب نوكيف نامرلاو لجرفسلا امأو زوللاو زوجلا هيفو هئاذغ لادتعاو

 لك شمشملاو ىرثمكلاو صاجإلا نم هبو دحاو طاريقب هنم لمحلا عابي ام

 هنوعيسي ال لبجلا اذه لهأ نأ ىتح ولحلا بصقلاو جرتألا كلذكو ةبيرغ

 رئاسو ىهتشملاو بونرخلاو نوتيزلا رجش مهدنعو هترثكل هنورتشي الو مهيب

 رجش هبشت يهو ناقرا ةيربربلاب ىمسي ريبك رجش لبحلا اذبمو هكاوفلا

 هتابن لوأ يف نويعلا رمشب هيبش رمث اهلو اقاروأو اعورفو اناصغأ صاجإلا

 ةصوفعلا ةياهن يف ابككال ترفصا تهانت اذإف ءارضخ ةقيقر ايلعلا هرشق

 م, تب 184

 1 هنوكسيإ هلونكس هل ٠ 3 قرت م | نصحلا] لجلا ه ٠ 4 يدومصملا هم. 14 |

 دخت هربت. ه ٠ 6 هللمتحا هل | هومجو] هدونحو © ٠ 10 ريبكلا هم. 14ه | ريثكلا بيلطلا © ٠

 12 لقتلي 6, لقتي خل | برغملا] برغلا 1, برعلا ه | هترشق] هترشب 1 | همعط ةبوذعو] هتبوذعو
 مل ٠ 15 اذه هي.هل ءا 16 ىمعملاو ©, اهتثمأاو ٠ 17 ناق'رآ 5, تاق'راث يله

 ناقرا ه ٠ 18 هلو © ٠
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 مط بيطي الو بلص سأرلا ةدودحملا ةنوتيرلاب هيبش ىون هلخخادو ةضومحلاو
 زعملا يدي نيب عضوو معمح ريثتش رهش رحخآ يف ناك اذإف ةتبلا رمثلا اذه

 قديو رسكيو لسغيو عمجيف دعب هيقلت مث ايلعلا هترشق لكأت نأ دعب هعلتبتف

 سيل هنأ الإ رظنملا بيجع نوللا يناص ريثك نهد هنم جرخيف رصعيو هبل
 برغلا دالبب فورعم ادج ريثك تيزلا اذهو ةفارح ىندأ هيف معطلا بذعب

 يف جنفسإلا نريناخدلا هب يلقيو مهليدانق هب نوجرسي هترثكلو ىصقألا

 ين همعط بذعي هنكالو ةفيرح ةهمرك ةحئار رانلا هتسم اذإ هلو قاوسألا

 نهروعش نسحتف طشملا ىلع هب نهسوؤر نهدي ةدماصملا ءاسنو جنفسإلا

 .داوسلا نم هنول ىلع رعشلا كسميو رسكتتو لوطتو كلذب
 حيفأ صحف يف لامشلا ةهج نم لبجلا اذه لفسأ ةكيرو تامغا ةنيدمو

 درطتو الامشو انيمي هقرتخم هايلاو باشعألاو تابنلا ريثك بارتلا بيط

 اهلاكمو ةفنتلم راجشأو نيتاسبو ةقدحم تانج اهلوحو ارابنو اليل هتاحاسب
 ءاوملا ةحيحص ءاملا ةبذع ىرثلا ةببط ءاجرألا ةجرف ضرألا نم ناكم نسحأ

 نم جرخم نأ ىلإ رميف اهبونج نم اهينأيو ةنيدملا قشي ريبكلاب سيل ربن اهبو
 موي ةئيدملا لخدي ربنلا اذهو ةطنحلا اهب نونحطي يتلا مهؤاحرأ هيلعو اهامش

 يقسل هنوذخأي ةعمجلا مايأ يئابو دحألاو تبسلاو ةعمجلا مريو سيمخلا

 .ءيش هيلإ هنم يرحب الف دلبلا نع هنوعطقيو مهيضرأو مهتانج
 ءاتسشلا نمز ناك اذإف هانلق ا" نرد لبج اهفنكت ةئيدم تامغا ةنيدمو

 رب 0, 1, لل

 1 ةطرمحاو ممو: ةضملاو ملل. ٠ 3 رسكيو هرتل شل ٠ 4 نوللا يفاض ريثك] ادس ريثك

 رهوللا يفاص نهد وهو ىمتألا (برغملا 4) برغلا دالبب فورعم (وهو نرص.1) وهو 1 ٠ 5 هيفو
 © | ىمثألا  اذهو هب 14 ٠ 6 يلتبو] ىلغيو © ه | ثويئاخالا] نوخابطلا ه هاهم

 0 | ةيفيرح 4 .٠ 8 نهسرؤر هب 14 ٠ 9 لوطتو همت. 14 ٠ 10 لامشلا ةهس نم طه:

 هلمش نم © 1 | خضأ ٠ 4 ١( 12 موو: هتاحاب: ثنويملا 14 | ةقدغ] ةقأرع 1, ةتدع هل

 16 تبسلا مويو 014 | دحألا مويو هل | مايأ 5: هرض, ما6 +018 ةئنيدم هرج هل | اهفتكي

 مه | نمز يف ٠



 فرض

 يف دمح امبرو تامغا ربن ىلإ اهنابوذ. ليسيف نرد لبحجي ةلزانلا جولثلا تلاحت
 هدوم ةدشل رسكتي الف دماج وهو هيلع لافطألا زاتحم ىتح ةنيدملا لخاد

 ريربلا لئابق نم ةراوه اهلهأ تاما ةنئيدمو ةرم ريغ اهب هانياع ءىش اذهو

 دادعأب نادوسلا دالب ىلإ نولخدي ريسايم راجت ءايلمأ مهو ةرواجملاب نير ريل
 5 بايثو ةيسكألاو نولملاو رمحألا ساحنلا نم لاومألا ريطانقل ةلماخلا لامحلا

 راجحألاو فادصألاو جاجزلا نم مظنلا فونصو رزآملاو مئامعلاو فوصلا

 رفسي لجر مهنم امو عونصملا ديدحلا تالآو رطعلاو هيوافألا نم بورضو

 اهلك المح نونامثلاو نوعبسلاو لمح ةئام مهلفاوق يف هلو الإ هلاجرو هديبع
 الا وحأ مهنم عسوأ الو الاومأ مهنم رثكأ دحأ ملتملا ةلود يف نكي ملو ةرقوم

 !0 كلم اذإ مهام لجرلا نأ كلذو مهريداقم ىلع لدت تامالع محلزانم باربأبو

 ماقأ هتراحن يف اهفرصي فالآ ةعبرأو هسفن عم اهكسمب رانيد فالآ ةعبرأ

 مهناينبو فقسلا ىلعأ ىلإ ضرألا نم نيتصرع هراسي نعو هباب نيم ىلع
 صرعلا كلت ىلإ رظنو رادب رطاخلا رم اذإف رثكأ نيطلاو برطلابو رجآلاب
 هنأل رادلا بحاص لام غلبم مك اهددع نم ملعيف اهدع ةمئاق باوبألا عم

 15 ناتنثا ةداضع لك عم تسو عبرأ بابلا فلخ صرعلا هذه نم نركي دق

 مهلاومأ رثكأ ىلع نأ دقف باتكلا اذه انفيلأت تقو يف نآلا امأو ثالثو

 ريسايم ءايلمأ اذه عم مهنكالو هللا معن نم مبمديأب ناك ام ةدماصملا تريغرو

 2م ترآ هذ

 1 1 لبت] ليج نع كف | ربغ 8: ةنيدم 616 | لحاد يف دج] طسو يف رهنلا هب دج ©

 184 . 2 امدومس © ٠ 3 ابع مه. 14 | ةرم ريغ] ةرب امرغ هم09. | ةراوه » © ةراومجب 1 ٠

 4 ةرراحملا  ء 7 لحر] دجا ٠ 8 ةئالا ته | لمطا1 | المج هه.14 .٠ 9 ةررثوم

 مل | ملا ه8 | الاوحأ الو هس. هل ٠ 10 ,طارمأ ريثاقم ت14 ٠ 11 رايد هس. آخ |
 هفن مم اهكسمي] هترات يف اهنرصي 14 | هتراحت يف اهفرعي] هسفن مم اهكسمي 14 ٠ 12 هراديز

 هلاوش | ثيتكرع ه ٠ 13 بولطلابو 21: بوطلاو © ه | ثنيطلاو 5 0: فطلابو 1ه | سصرملا كلتز

 صرتلا هذه 1, ضوملا هذه ه ٠ 14 سرملا هذه باوبألا مم هج. ه | غلبم] غلب 6
 15 تس وأ 4 | نانا ه .٠ 16 اذ ت18 .٠ 17 تريغو ةدءاسملا ت14 | هناحبس هللا © ٠



 فيفي

 ةريثك براقع تامغا ةنيدمو هنع نولوحتي ال زازتعاو ةوخن مهل ءاينغأ

 .نكمم ضيخر اهب لوكألا نم ءيش لكو معنلا نم عاونأو هكاوفلا نم

 نب فسوي اهانب ةنيدم اهنم اليم رشع ىنثا ىلعو ةنيدملا هذه لامشبو

عبرأو نيعبس ةنس ردص يف نيفشات
 لهأ نم اهضرأ ىرتشا نأ دعب ةئام 

 ٠ سيل ضرألا نم ءاطو يف يهو همم يئبلو هل اهطتخاو لاومأ ةلمجم تامغا
 يذلا رجحلا عطق هنمو زيلجبا ىمسي ريغص لبج الإ لابحجلا نم ءيش الوح

 رادب فورعملا وهو نيفشات نب فسوي نب يلع نيملسملا ريمأ رصق هنم يب

 اذه نم ناك ام الإ ةتبلا رجح شكارم ةنيدم عضوم يف سيلو رجحلا

 يذلا اهؤامو بارتلا نم ةماقملا ياوطلاو بوطلاو نيطلاب اهؤانب امنإو لبجلا

 نب هللا ديبع كلذ جرختسا ةئسح ةيسدنه ةعنصب جرختسم نيتاسبلا هب ىقست

 رفتحا اذإ دوجوم روغلا ديعبب سيل مهءام نأ كلذ ببسو سدنهملا سنوي

 نب هللا ديبع وهو روكذملا لجرلا اذه نأ كلذو ضرألا هجو نم ابرق

 ينأل دحاو ناتسب الإ ام سيلو اهئانب ردص يف شكارم ىلإ ءاج سنوي

 يلب امم ضرألا ىلعأ ىلإ دصقف هركذ مدقملا نيملسملا ريمأ ىلوم لضفلا

 ةلصتم ةيقاس اهنم رفتحا مث عيبرتلا ةريبك ةعبرم ارثب هيف رفتحاف ناتسبلا

 اجردتم ضفخأ ىلإ عفرأ نم جيردتب رفحم رمو ضرألا هجو ىلع رفحلا

 ضرألا هجو عم بكسنم وهو ناتسبلا ىلإ ءالا لصو ىتح نازيمم هلفسأ ىلإ

 ضرألا حطسم ىلإ رظانلا رظن اذإو رتفي ال مايألا عم راج وهف هيف بصي

 ريمي امإو اههجو ىلإ اهرعق نم ءاملا جورخ بجوي عافترا ريبك اهب رب ىل

 كاما اماما ااا

 م50 1 4

 3 لوكأملا نم اع 614 ٠ 5 ةثام عبرأو نيمبس] ةئاسبرأو عبس © ٠ 3 زيلخيا 8, زيلجلا
 ١  18مضوم ي] مطومب 14 | ةئيدم هرج. 9 ٠ رمف] ريصق ف 8 ٠ رلجما 1, زايحيا ه ,0

 اذه هدت. هل | دبع 13 ٠  4ادوحوم رعقلا 12 .٠ دبع خ 11 ٠  4يتأ 10 ٠  14ةتبلا هر,
 - 14ءاجإ لأ 14خ . 16 رفتحاو ل[ . 17 رثخلا] رفح هل . 19 مطنم] مطس هل ٠ مل
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 ؟ 4*1

 ضرألل نزولا وه ببسلاو ءاملا كلذ جرختسا هب يذلا ببسلاب ملاع كلذ

 هاطعأو سدنهملا سنوي نب هللا ديبع لعف نم نيملسملا ريمأ كلذ نسحتساف

 ملو كلذ ىلإ اورظن سانلا نإ مث هدنع هئاقب ةدم هاوثم مركأو ابارثأو الام

 نيتاسبلا ترثك ىتح نيتاسبلا ىلإ اههايم نوجرختسيو ضرألا نورفحم اولازب
 ةنيدمو اهرظنمو اهرطق نسحو شكارم تارامع كلذب تلصتاو تانجلاو

 راد تناك اهنأل ىصقألا برغملا ندم ربكأ نم تقولا اذه يف شكارم

 نم ريثكل روصق دادعأ اهب ناكو مهعيمج كلسو مهكلم رادمو ةئوتمل ةرامإ

 ةيماس اهينابمو ةحيسف اهءاحرو ةعساو اهتقزأو ةلودلا مادخو داوقلاو ءارمألا

 .ةقفان اهعلسو ةفلتخم اهقاوسأو

 اذه يف ناك املف نيفشات نب فسوي اهريمأ هانب عماج اهم ناكو

 الطع عماجللا كلذ اوكرت محل كلملا راصو دماصملا اهيلع بلغتو تقولا

 اعماج ادجسم مهسفنأل اوعنصو هيف ةالصلا نوري ال باوبألا قلغم

 لك مرحلا اوعابو ءامدلا اوكفسو لاومألا اوبهن نأ دعب هيف نولصي

 رابآلا نم شكارم لهأ برشو الالح هيف كلذ نوري مه بهذمب كلذ

 بلج دق فسوي نب ىلع ناكو ةنيعم ةبيرق مهرابآو ةبذع اهلك اههابمو
 بلغت املف كلذ متتسي ملو لايمأ ةئيدملا نيبو اهنيب نيع نم ءام شكارم ىلإ

 ليخاد ىلإ ءاملا كلذ بلج اوممت مهمدسأبو مهل راصو كلملا ىلع ةدماصملا

 رصقلا اهيف يتلا ةريظحلا يهو رجحلا راد برقب تاياقس هب اوعنصو ةنيدملا
 ليم نم فشأ ةنيدملا لوطو رصقلا اذه جراخمي ةنيدملاو هتاذب ازيحتم !درفنم

 2م تر 1, ْذ

 1 ببسلا 6 ٠ 2 نسحتساو 6 | دبع 884: ديبع 61 ٠ 4 ضرألا هوي. ه .٠ 5 اهرطق
 همر, © 1 | اهرطشنمو هوب. ه ٠ 7 كلسو] كلمو © . 9 ةفلتمم 26 ٠ 11 ديماصملا 5, ةدماصملا

 مالا. 12 ل م: الو عمن [ اومثصو ط؛ اوئيو ك©ا66 © 16 شكارع ىلإ هب هل | الاسأ

 © | تبلت 14 م. 17 ةدماسملا م, ديماصملا 1 | كلذ همسي © | لخاد ههت. 6

 18 ةريضحلا ت ٠ 19 جراحبإ لحاب هك ٠
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 نقيأي

 تفيسنات ىمسي اهل رهن شكارم نم لايمأ ةثالث ىلعو كلذ برق اهضرعو
 ريبك ليسب لمح ءاتشلا نمز ناك اذإو يرجلا ماد هتكال ريبكلاب سيلو

 ريخلا اذه ىلع ىنب فسوي نب يلع نيملسلا ريمأ ناكو رذي الو ىقبي ال
 سلدنألا عانص اهلمع ىلإ بلج نأ دعب مدصلا ةنقتم ءانبلا ةيجع ةرطنق

 ثبلت مل مث تلك ىتح اهئاينب اونقتأو اهوديشف ءانبلاب ةفرعملا لهأ نم الجو

 اهمدهو اهدقع تلفأو اهرثك أ لمتحاف ليسلا اهيلع ىتأ ىتح ةريسب ماوعأ ريغ

 هايمو نويع نم ءاملا هيلإ ينأي يداولا اذهو راخزلا رحبلا يف اهب ىمرو

 .ناليا تامنا ةنيدم ةيحان نم نرد لبج نم ةئعبنم

 قرشلا يف يهو روكذملا نرد لبج لفسأ يف ةريغص ةنيدم ناليا تامغاو

 دوب نكسي ةئيدملا هلببو لايمأ ةتس امهنيبو اهركذ قباسلا ةكيرو تامغا نم

 ال دوبملا تناكو معنلا ةلماك بصخلا ةريثك ةنسح ةئيدم يهو دالبلا كلت

 ارابن الإ اهلخدت الو فسوي نب يلع اهريمأ رمأ نع شكارم ةنيدم نكست

 مدخو هل رومأل الإ اهلإ راهلا يف مهلوحند سيلو ةيشع اهلع فرصنتو

 ارئاكف همدو هلام حيبتسا اهيف تاب مهنم دحاو ىلع رثع ىتمو هب صنت

 .مهسفنأو ملاومأ ىلع ةطايح اهم تيبملا نورفاني

 المح نوثالثلا موي لك اهب هنم عابيو دارجلا نولكأي شكارم لهأو

 اهيلع ةلبقتم شكارم ةنيدمب عنصلا رثكأ تناكو هيلع ةلابقب اهقوفو اود اهف

 تناكو لزاغملاو رفصلاو نوباصلاو ناحخدلا قوس لشم مزال لام

 يلو املف هردق ىلع ءيش لك لج وأ قد عابي ءيش لك ىلع ةلابقلا

58,01 

 .٠  6ثلت] ثثت 5 .٠  68انب 3 ٠ تفيسلان 2, ثفيسلذ 0, تفسلان 1, تفسلات ه 1
 اهتكسي ةنيدملا هذهو 14 + 12 فسوي نب ىلع 10 ٠ موو( ةطينم: كلذو ظ 8 ٠ هيلإ] اهيلإ ل 7

 نيفشأت ن ه ٠ 13 فرمتتو © | راها ه | مدخو] مرحو © ٠ 15 اأبع 2: اهيف عع

 16 هنم 001.0 | اس هدناخ ٠ 17 اهتونو اهنود اف لثأو رثكأو 8 | اهتوفو همس. © | ةابقب

 6. ةلابقن م1, ةلابقتل ه4 | تاكو حل | شكارم ةنيدنبإ] شكا رمب 018 ٠ 18 ليراغلاور ه ٠
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 فش

 اولحتساو اهنم اوحارأو هجو لكب تالابقلا اوعطق مهيلإ رمآلا راصو ديماصملا

 ةدماصملا دالب نم ءيش يف اركذ ةلابقلا نآلا ركذت الو اهل نيلبقنملا لتقف

 نم اهلوحو ديماصم مهو ناليا ريربلا لئابق نم شكارم ةلبقب نكسيو

 ةجرزهو ةروكسهو ةدوزو ةجارجرو لاكذدو رفدي ونبو سيفن لئابقلا

 .ةكيرو ديماصم اهيقرشو تاما يرغب نكسيو
 اهوأ لحارم عست رحبلا لحاس ىلع الس ةنيدم ىلإ شكارم ةئيدم نمو

 اذه لوطو اتمأ الو هب جوع ال حبفأ صحف لوأ ىلع ةيرق نيئوتو نينوت
 نمو تاردصو ةطملو ةلوزق ريربلا لئابق نم هنكسيو ناتلحرم صحفلا

 رخنأ ىلع ةيرق يهو ةلحرم قيسفغ ةيرق ىلإ ةلحرم نيطقيت ةيرق يلإ نينوت
 ةردسلاب ىمسملا كوشلا تابن هلك صحفلا اذه نحصو روكذملا صحفلا

 امظعو اربك ةيرحبلا فحالسلا قوفت يلا ةيربلا فحالسلا هيفو قبنلاب ةرمثملا

 ةطنحلا قيقدل نجاعمو لسغلل ىناسد اهدولج نم نوذختي يحاونلا كلت لهأو

 .هريغو

 ةعماج ةريبك ةيرق يهو ةلحرم عيبر مأ ةيرق ىلإ قيسنغ ةبرق نمو
 ةقرتفم ىتش انسمات لئابقو انسماتو ةتانز ضعبو ةنوهر ربار نم طالخأ امو

 ةئانز نم ضعبو ةراقزو نارمقيوا ونبو تلست ونبو ةطامطمو ةطاوغرب مهنف

 8ا ىر اه

 1 'ديماصملا ظ, ةدماصملا 61, ةدماتسملا ه ٠ 4 رفدي] رفد 1ى | لاكدو 8: ةلكذو اك |

 ةجارلجرو 8 | ةدارزو 8, ةدارحزو (» 4 | ةروثكسهو 5, ةروكشيهو 1 | ةجرازهو

 8, ةجززهو 6, هج روُهو 1, هجورهو ل ٠ 8 ةلوزق] لوزج هي | ةتارادصو 61, ةتاردصر ل ٠
 9 نيلمقيت] سطقتي مهل | ةلسرم مم. ©: هرب 814 | قيسفغ , قيفغ ©, ليِسْفَغ 1, قيسنغ

 مل ٠.0 10 ةردساب] ردبلاب تب ردسلاب 14 .٠ 11 رسثملا 614 .٠ 12 اهدولح 5: اهنوح ب

 ايفنرخ 1, اهندص مهل | لاسد 26 0موز6: رئاسد 231, رئاسد تم | قيقدلا ه | ءريغو ةطتلا هت

 614 ٠014 ةئوم'ر 8, هلرهر 0, هنوهر 14 | انسماتو 81, انسماتو 0ث | ىش] يف ل

 15 ةطاوغارب 1, هطاوغزب مه | ةطاملعبمو 8 | تلست] بلس 6, تلس 1 ه | نا ردقب'وا 2: تارسيو

 61484 | ةراكزو 5, افرو 0, هدانرو 4 | شعبو همه. ©
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 فضي

 لامجحو شاومو ثرح باحصأ لئابقلا هذه لكو ةتانز نم شفحجب ونبو

 ىلع ةلاضف ىسرمو ةلاضف ىسرم مهانكس رخآو ةيسورفلا مهلع بلاغلاو

 .لحارم ثالث عيبر مأ ىداو نيبو هنيبو يبرغلا طيحملا رحبلا

 ريثك رادحت الا ريثك يرجلا عيرس بكارملاب زاجي رارخ ريبك داو ىلع عيبر مأو

 ةيابن يف ةطنحو ةدغر معلو نامسأو نابلأ ةيرقلا هذبمو لدانجلاو روخصلا

 يداولا بونج يف يهو نومكلاو نطقلاو يناطقلا عرازمو لوقب امو صخرلا

 يهو ىنراعلا ريثكو ماشنألاو ءافرطلا نم ةريبك ةضيغ ىلإ يداولا اذه زاجيو

 لهأ نأ ريغ يئاجلاو راملاب ترضأ امبرو ةريثك ام دسألاو ةفتلم ةريبك ةباغ

 امبإو حالس ريغ نم مهسفنأب اهلتاقم يف اورهمت دقو اهنوباب ال يحاوتلا كلت

 نم تانق مهعم نوكسميو مهعرذأ ىلع مهتيسكأ نوقلي ةارع مهسفنأب اهنوقلي

 تاياكت كانه مهنم دوسألا تيقل دقو ريغ ال مهيديأب مهتيكاكسو ةردسلا كوش

 تمجه امبرو مهقرط بنتجنو مهرض فاخت لب مهدنع اهل كلذب ةباهم الف

 .كلذ ريغ وأ ارامح داتقي نمم سانلا نم ءافعضلا ىلع

 ةريثك نويع ابو ةنسح ةيرق يهو ةلحرم لسيغيا ةيرق ىلإ عيبر مأ نمو

 .مهعورز نم ريثك يقس يف فرصتي ءاملا اذهو ةدلص روخص نيب ءاملاب ةعافد

 اضيأ نيطبارملا راد امل لاقيو ةلحرم لاقنا ةيرق ىلإ ةبرقلا هذه نمو

 عودزلا ةريثك اهعضوم يف ةنسح يهو نيعم اهؤامو ءابقأ اهبلع نيع اهو

 رويط هيلإ ترشحنا دق ليوط صحف ابهلابقو رقبلاو لبإلاو يشاوملاو

 كايا ملم مم اا

 نم عتررل ا

 ٠ ةلاطف ىسرعو هم.2 14 .٠ ةنالز نم شفحي رثبو همت. 04 | شتي 8, سفحي1 1
 ميعرذأ] مهعارذا © | تاتق 10 .٠ ترضأ] ترخأ ى 8 ٠ ةغيغ 26 00وزعب ةظيغ كمل. 7

 عيب ر مأ نمو] مأ ةيرق نمو 4 ٠ ردسلا 14 | كلاتبه خ . 2 مدنع] مهيلع 1خ 11 ٠ م00.

 ٠ ةعافد] ةتاقد 1م 15 ٠ عيبر 14| لسيغيا 8: ليسملا ©, لسملا 1, ليلا ه | اهمو] أب شك
 |  14مموغ رقبلاو: مفلاو 18 ٠  4لاقنآ 51, لاكنا هى | اضبأ هس. 14 . 17 عرزلا 16

 ٠  14دن م07 دتو
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 الو دحت ال فالآ يهو ةجراد هبقارم ىلعو ةحراس هفانكأ يف يهف ماعنلا

 ارابك المج اهنم نوضبقيف ليخلاب ادرط اهنوديصي يحاونلا كلت لهأو دعت
 لصمم الو ةرثك هب طاحم الف صحفلا اذه يف دوجوملا اهضيب امأو اراغصو

 موحلف ماعنلا موحل امأو دعملا دسفي ميو اهماعطو دالبلا لك ىلإ لمحم هنمو
 عاجوألا رئاس نمو اريطقت ممصلا نم مهدنع ةعفان اهموحشو ةسباي ةدراب

 .ةيندبلا

 اهب لصتيو حطبأ ىلع لوكم ةيرقو ةلحرم لوكم ةيرق ىلإ لاقنا نمو
 لوكم ةيرقو هب ءام ال اليم رشع انثا هلوطو زارخ صحف هل لاقي صحف
 عيمح نم اهلإ بلحي امب ةقفان قوس اهو ريربلاب ةرماع ريبكلا نصحلاك

 ةريثك عورز اهبو اهيلإ جايتحالا رطضي يتلا رجاتملاو علسلا نم تابولجملا

 ىلع قيرطلاو ةريغص ةلحرم سيسكا ةيرق ىلإ لوكم نمو ماعنأو شاومو
 رام تاباغ هيلعو امتاد راج ءام هيف داو صحفلا رخآ يو زارخن صحف

 يف رتتست ال ةرهاظ راهلاو ليللاب مهلع ةيداع سانلل ةرهاظ اهيف دوسألاو

 امبر هنأ ىتح دوسألا ديصل ذختم تيب سيسكا ةامسملا ةيرقلا هذببو اهضايغ
 رفت دوسألاو لقألاو كلذ نم رثكألاو ةعبرألاو ةثالثلا ةعمجلا يف اهم ديص

 .ران بحاص ىلع اهل ليبس الو اهتأر اذإ رانلا نم

 ةفض ىلع ةئيدحلا الس ةئيدمو ةلجرم الس ةنيدم ىلإ سيسكا ةيرق نمو
 اهعضومو رحبلا نم نيليم ىلع ةلاش ةنيدم نامزلا نم ممدقلا يف تناكو رحبلا

 م, 0, 1, ذل

 1 ىمنلا ل | اهناكأ ه ٠ 4 ماعنلا موحل] اهبرحل 1ه ٠ 7 لاقتآ 8, لاكنا ه | لوككم

 م, ىلآوكم 1 | لوكم ةيرقو ةلحرم هرج. ه | مطب 5, ملعب 614 | لعتيو] لصتب ٠
 8 هل هد. هل | زارُغ 5, ناترخ 1, زازغ هل . 9 رماع هك . 11 سيكا 8: سيكيا ©
 سسكيا 1, لسيكبإ 4 ٠ 12 زارخ 8, نارخ 1, زارح حل ٠ 13 اهيف] هن 14 | ةرهاظ

 هرت. 14 + 14 سيسكأ 50: سسيكيا 1, لييكيا ه ٠ 16 هتأر 5© | ران ءم44.: رانلا
 طم قوهزبو ٠ 17 سيسكا 26: نسيكيا 1, لسيكيا ه | الست 51 | نامزرلا ةحرب الس

 ةئيدم هالتب ل .٠ 8 ةلاش] هلاس تن ا اههضومر] اهاضروم 6 .

15 
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 قوخأ

 يف هبصم كانهو ةثيدحلا الس ةئيدمب نآلا لصتي يذلا ريمسا رهن ةفض ىلع

 ةيماس لكايهو مئاق ناينب اياقب ايو بارتخ نآلا يهف ةميدقلا ةلاش امأو رحبلا

 السو ةشيدحلا الس لهأل شاومو عورزو ةلصتم تارامع امارخي لصتيو

 لهأ نم دحأ ردقي ال رحبلا بناج نم ةعينم حلملا رحبلا ةفض ىلع ةثيدحلا

 ضرأ يف ةئيصح ةنسح ةنيدم يهو هتهج نم اهيلإ لوصولا ىلع بكارملا

 لارمأ ةعسو اهلهأل فرصتو جرخو لخدو تاراجتو ةقفان قاوسأ الو لمر

 نيئاسبو تالغو مورك امبو ادج صيخر ريثك اهم ماعطلاو لاوحأ ومتو

 سلدنألا نم ةيلحاسلا ندملا رئاسو ةيليبشا لهأ بكارمو عرازمو قئادحو

 تيزئاب امنودصقي ةيليبشا لهأو عئاضبلا نم بورضب اهب نوطحيو اهنع نرعلقب

 ةيلحاسلا سلدنألا دالب رئاس ىلإ ماعطلاب اهنم نوزهجتيو مهتعاضب وهو ريثكلا

 فوشكم اهاسرم نأل رحبلا نم ءيش يف اهنم ىبسرت ال اهبلع ةدراولا بكارملاو

 ىلع بكارملا زوجنو هركذ انمدق يذلا يداولا يف ابع بكارملا ىسرت امنإو

 هيفو بكارملا اهلع رسكنت شورتو راجحأ يداولا مف ين نأل ليلدب هف

 لك يف رزجلاو دملا هلخدي يداولا اذهو اهفرعي نم الإ اهلخدي ال فاطعأ
 كلذكو يداولا لمخاد ىلإ هب بكارملا تلحند دملا ناك اذإو نيترم موي

 نم بورضو كمسلا نم عاونأ يداولا اذه يو اهجورخن تقو يف جرخم

 ءيش لكو هتدوجو هترثكل ىركشي الو عابي داك ال اهب توحلاو ناتيحلا

 .نمللا نوهأو ةمبقلا رسيأب دوجوم الس ةئيدم يف تالوكأملا نم

 يف اهنمو اليم رشع انثا ربطلا رئازج ىلإ حلملا رحبلا عم الس ةنيدم نمو

 بكارملا هدرت ةلاضف ىسرمو اليم رشع انثا ةلاضف ىسرم ىلإ بونجلا ةهج

 ك0 1مم

 5 0 14ه

 1 الص م | ةثيدحلا] ةنيدجلا © . 2 امأن ك | هلاس تر الس خل 4 حلملا هم. ق

 14 .٠ 13 رسكتت 14 | اهيفو 614 .٠ 14 موي لك يف نيترم 1 ٠ 15 نيترع هرج. 8 ٠

 18 درحوم 081.14 ٠ 19 ململا هب ت14 ٠
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 ةطنح اماعط اهقاسوأ اهنم لمحتف يبونجلا رحبلا طئاحو سلدنألا دالب نم

 .رقبلاو زعملاو اضيأ منغلا اهنم لمحو اصمحو الوفو اريعشو
 7 دوصقم ىبمرم وهو اليم نوعبرأ افنآ ىمرم ىلإ ةلاضف نمو

 نم تارامع ربلا ةيحان يف هب لصتيو ريعشلاو ةطنحلا هنم لمحو بك ارملا
 .امهريغو لاكدو رفدي يب نم رءاربلا

 ىلإ نغيزام نمو ةيسور اليم نوتسو ةسمخ نغيزام ىسرم ىلإ افنآ نمو
 اليم نوسمخ طيغلا ىسرمه ىلإ ءاضيبلا نمو اليم نوثالث «<وهو) نوج ءاضيبلا

 لبج فرط ىلإ يفسآ نمو اليم نوسمخ يفسآ ىلإ طيغلا نمو ناث نوج وهو

 نوسمحخ نوتللا يف يلا طيغلا ىلإ ديدحلا لبج فرط نمو اليم نوتس ديدحلا
 اريوقتو اليم نونامثو ةسمخ ةيسور يفسآ ىلإ نغيزام فرط نم كلذكو اليم

 هيلإ لصت ىسرم رخآ فلس اميف ناك يفسآ ىسرمو اليم نوثالثو ةئام
 تارامع هيلع يفسآو راجم ةعبرأ نم رثكأب هزوحجت يهف نآلا امأف بكارملا

 بكارملاو رباريلا نم طالخأو ةدوزو ةجارجر نيمسملا رباربلا نم ريثك رشبو

 رمس امنإو ملظملا رحبلا ةكرح نوكسو رفسلا تقو يف اهقاسوأ هنم لمحت

 سلدنألا يبرغب ةنوبشا ةليدمل انركذ دنع هب يتأتس رمأل يفسآب ىسرملا اذه

 .اريثك. هلل دمحللاو نفوأو نيلأ هعضوم يف ءيشلا ركذو

 اليم نوسمحو ةئام نوحلا فرط يف تسام ىبسرم ىلإ يفسآ ىسرم نمو

 م 6, 1, ف

 ٠ انتآ م: افنا ت3 14 ٠  614اهنم 81: هنم نه | غلا اضيأ 2 ٠  04اهنم م1: هنم 1

 ءاضيبلا هلك 7 ٠  14انتآ 2: ىفنا ©, اذنا 6 ٠ هب هات. كل ءا 5 رقد [ | لاكو 5, لاكذو ه 4

 يلا ه9 :0 ٠ ٍناث © | طينلآ م ] ينسآ ها. رع مهزو: اننا هملول. 8 ٠ » افلا ه | طيفلآ

 امأو 12 ٠  5نييزام ظ, *نفيزام ه | يفسأ] طيفلآ > . 11 يفسأ 10 ٠ يذلا 2و تمهزمه

 ي ةسان  8١الو ينَسأب ٠  1ريربلا طلو 0 | ةحارخجلر >1, همطوحره | هداروزو 13 .٠ ق1 مه

 ىفساب 1, ىفساب ه |! رمأل] نم نأل ه | هب] هركذب © | ةئيدمل انركذ دنع] دنع انركذل ,0

 ةنيدم 14 | يرغب 2: يلارغ نم 6, يلرغ نمآ1ل | ىلدنألا 5: سدتألا دالب ن1

 ٠ © ىفّسأ 8 | تساهم مهمه اهي. م | يفرط 17
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 هيلإ لصت بكارملاو حايرلا ضعب نم نكم نسح ىبمرم طيغلا ىسرمو

 ةلاكذ ضرأو ةلاكد ريربلا لئابق نم هب لصتيو ريعشلاو ةطنحلا هنم جرختف

 تسام ىسرم ىلإ ةلاكد لصتتو ةليلق اههايمو لهانمو ىرقو لزانم اهلك

 شاومو عرزو ثرح مهل ديماصملا نم موق اهلكسيو سوسلا تندورات ىلإ

 .اذه لبق كلذ انركذ دقو ةريثك

 ةعبرأ ةلداتو ياد يتنيدم ىلإ لامشلاو قرشلا عم تاما ةئيدم نمو

 لبج ص جراخ لبج لفسأ يف ياد ةنيدمو ةلحرم ةلداتو ياد نيبو مايأ

 ساحنلا نم هريغ هلدعي ال يذلا صلاخلا ساحنلا ندعم اهب ةنيدم يهو نرد

 جيوزتلا لمحتي ضايبلا ىلإ هنول ولح ساحن وهو اهيراغمو ضرألا قراشم

 هريغ حرشتي انك حرشتي ملو داج قرط اذإ وهو ةضفلا ماجل يف لحديو

 ياد ةنيدم تسيلو سرسلا ىلإ ماوعلا هبسني ندعملا اذهو ساحنلا عاونأ نم

 ىلإ لمحي ندعملا اذه نمو ةريثك مايأ تافاسم امهنيب نال سوسلا دالب نم

 اهكال ةريغص ياد ةنيدمو لامعألا نم ريثك يف هب فرصتيو دالبلا رئاس

 نطقلا ريثك اهضرأبو اهب عيزيو ةدراوو ةرداص اهلع لفاوقلاو رماعلا ةريثك

 جرح ةلدات ةنيدم نمو ياد ةليدمب عرزب امم رثكأ عرزي ةلدات ةنيدع هنكلو

 بايثلا نم لمعي ام لك هنمو تاهجلا لك ىلإ هب رفاسو اريثك نطقلا

 عاونأ نم هريغ ىلإ اهنطق عم نوجاتحي الو ىصقألا برغملا دالبب ةينطقلا

 بصخو شياعمو قازرأ نيتدلبلا نيتاهبو راطقألا رئاس نم بولجملا نطقلا

 8 01 فه

 1 طيفلآ ط, طْيفلا © | حيرلا © ٠ 2 ةلك'د مع. م, هلكد تك, هلكذ هل | ةّلاكم دلع هب

 هلكد 6, ةلك*د 1, هلكذ ٠.3 تام 21 . 4 ةدماصملا 6 | عرزو] عورزو © .٠ 6 تاما

 م ٠ 97 'ياد 5, ياد ةويمعب ©, 'ىاد 1| هياد 4 .اهب ترد طب نارد[ .و ريجيم .٠

 10 ماجل] مل 0 | ادإ رهو] ادإو 1 ٠ 11 ”ياد م . 12 ةفام آش .٠ 13 يادم |

 ممو( اهنك ال“ ةرماع ح .٠ 14 ةرداص هه. © | ةرداصو ةدراو 1 | ارس] اهس هل .٠ 15 ب هنكلو

 اريك هوجا1خ .٠ 18 راطقألا رئاس نم 001.1 ٠ ش



 نإ

 .ريربلا نم طالخأ اهلهأو ىتش معنو

 ةسادنمو نوكزيو ونبو مهِلو ونب رياريلا نم ىادو ةلدات يرش ينو
 .ولما مهل لاقي ةجاهنص نم موق ياد ىلإ لزانلا لبجلا اذه نكسيو

 ةريغص ةئيدم يهو لحارم عبرأ ىرقو نطت ةنيدم ىلإ ةلدات ةئيدم نمو
 ةريثك ةطنحو عرازم امبو رباربلا طالخخأ نم موق اهكسي ةرضحتم اهكال
 لحاسلا ىلع يتلا الس ةئيدم ىلإ ىرقو نطت ةئيدم نمو ماتغأو شاوم الو
 .اذه لبق الس ةنيدم انركذ دقو ناموي

 امهنيب ناتئيدم ساف ةئيدمو لحارم معيرأ ساف ةنيدم ىلإ الس ةنيدم نمو
 ءاحرأ ةئيدملا لباد يف هيلعو ةجاهنص نويع ىمست نويع نم ينأب ريبك رن
 ىمست امهنم ةيلامشلا ةنيدملاو رطخ هل نم الب ةطنحلا اهب نحطت ةريثك

 رهن اهقشب نكال ليلق اهؤام سلدنألاو سلدنألا ةيبونجلا ىمستو نيبورقلا
 ةريثك اههايف نييورقلا ةنيدم امأو اهضعبب هنم عفتنيو اهالعأب رمب دحاو

 عضوملا لهأ ءاش ىّبم ةيقاس قاقز لك ينو عراش لك يف اهنم يرجم
 لك ينو ةلوسغم مهباحرو مهتقزأ حبصتف البل اهنم مهناكم اواغف اهورجف
 ينو يقن ريغ وأ ناك ايتن ءام ةيقاس ةريبك وأ تناك ةريغص اهنم راد

 تالتاقمو نتف ادبأ نيتنيدملا نيبو مامإو ربنمو عماج امهنم ةنيدم لك
 عايض ساف ةنيدمو اضعب مهضعب اهئايتف لتقي ساف ةنيدم لهأ نإ ةلمجلابو
 عيمجو مهلابمو مهجئاوحب مامتها اهلهألو روصقو رودو ةيماس نابمو شياعمو

 3-20 ا

 8 2, 1 ه

 2 ريربلا 14 | مهيلو] ملو هك | توكربو ©: ثوكربو 14 | ةّسادنمو 2, هسادصو ]!,
 هسادتمو ىف +3 ياد م, ىاد و, 'ىاد 1, ىاد هل | لاقيو ها وكلما م ٠ 5 ريرلا ن14 ٠
 و لخاد يف] لاحدإ يف © | ىحرأ .٠ 10 امهنم] اهم 6 كا ىمست هون خ 011 سلدتألاو
 هرم مل | اهقثي) اهيقب ه ٠ 12 هضعبب م00. ٠ 14 اولسغو © | اهنم نس. .٠ 15 اهنم

 ترم. 1 . 16 اههلم هوت. 0, اهتم 54 ٠ 17 ساف ينيدم ن18 ٠
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 نم اهريغ نود ادج راعسألا ةصيخر اهب ةطنحلاو ةريثك اهمعنو مهتالآ

 اهنم ناكم لك يف اهبو دئاز اهبصخخو ةريثك اههكاوفو اهنم ةبيرقلا دالبلا
 بورضو شوقنو ةينحم سيماودو ةينبم بابق اهيلعو ةيراج هايمو ةعبان نويع

 ةقلؤم ةرضخم امتاهجو ةريزغ نويع نم عبان درطم ءاملا اهجراختو ةنيزلا نم
 .ةعنمو ةزع اهلهأ يو ةفتلم اهقئادحو ةرماع اهنيتاسبو

 ةعلق ىلإ يورفص ىلع قيرطلاو ةلحرم ةرشع ثالث ةساملجس ىلإ اهنمو

 هبونج ىلإ ريبكلا لبجلا قشيو افصلا بعش ىلإ ياد ىلإ ةلدات ىلإ يدهم

 كلذكو ةلحرم ساف ىلإ انف يورفص ةنيدم امأف ةساملجس ىلإ كانه نمو

 قاوسأ اهب ةرضحتم ةريغص ةئيدم يورفصو ناتلحرم يدهم ةعلق ىلإ اهنم
 مههايمو ماعنأو شاوم لمح مهو ةريثك مهعورزو نرحالف اهلهأ رثكأو ةليلق

 .ةقدغ ةبذع

 تارامعو قاوسأ اهو خماش لبج قوف نيصح نصح يهف يدهم ةعلق امأو

 ةئيدم ىلإ يدهم ةعلق نمو ةععساو لاوحأو متو رقبو تالغو عرازمو

 نوجمس ينب نم ةتانز لئابق يدهم ةعلق ةلبق يف نكسيو ناتلحرم ةلدات

 ىورام ينبو ىسوم ينبو هللا دبع ينبو تلدكت ينبو نالجع ينبو

 ساف ةئيدم نيب كلذكو ىرماس ينبو نكافقتناو نشرليراو ناملكتو

 م, 0,1, هذ

 ٠ مبان] ملا كف 4 ٠ ةيبانإ ةمحان 0, ذمئاب حل | ةيليم] ةلقتم لا ٠03 اهنم مي.] ال 2

 6 يرارفس 8, ىئورذص 1, ىورفص هل ٠ 7 ياد ىلإ هص. ه| 'ياذ مط . 8 يرأرثص 8,

 يرارقص 1, ىورفص هل ١9 يورفصو 5 | قرلا © ٠ 10 ةليلق هدم. ©, ةيلج خ ٠ 13 لاوحأ

 ةعساو ةحلاص 1 | ةئيدم هر ت14 ٠ 14 ةلق هج. ى | ةتانز نم ل14 ٠ 15 كلدكت]

 تلركس 1, تكلددكلف ه | ىورام] لوزام 8, يو رام 6 ٠0216 تاملكتو م, تاملكيو ©.

 تانلكتو [, ناددكتتو خ | نشوكليراو 5, نسولبراو 01, ىولبرأو هى ] نكافقتناو 8, نك امعساو

 ©, نكافساو 1, نكاسسا هل | يىريماس 281, يرماس 0 | ساف قنيدم 6
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 قيرط يف يهو ةدع نئادم ةسانكمو برغملا ةهج يف اليم نوعبرأ ةسانكمو

 .ةليغم ةنيدم ىلإ ساف نم ابلإ قيرطلاو الس
 ةلصتم تاراجتلا ةريشك ةرصضحتم تقولا اذه لبق تناك ةليغم ةنيدمو

 راجشألاو ريواونلاو رضخلاو باشعألا ريثك حيفأ صحف يف يهو تارامعلا

 لك يف قرتخت هايلاو ةلصتم اهتابارخو تارامع اياقب ابيف نآلا يهو رامثلاو

 .لدتعم اهزاوهو نسحس اهناكمو ابنه باج

 ةسائكم ةنيدمو ةسانكم ىلإ ةلخنلا صحف ىلإ تانس يداو ىلإ ةليغم نمو

 يهو ريغت ريبك اهكردي مل افاح ىلع ةيقاب نآلا يهو تررقات ةامسملا يه

 ءاحرأ هيلع ريغص ربن اهيقرش يف يرجي ضرألا ىلع ةعفترم ةنسح ةئيدم
 بساكم الو تاعارزلل ةبيط اهضرأو عورزو تانجو تارامع اهب لصتتو

 دنع هينب عم اهلزن امل يربربلا سانكم مماب تيمس ةسانكمو ةلئاط لاوحأو

 هذه لكو هدلو عم اهرمعي ةعقب هينب نم نبا لكل عطقأو برغملاب مهولح

 دالبو ضعب نم اهضعب اهتنكمأ براقتتو رواجتت اهيف مهلحأ يتلا مضاوملا
 ةرماع قاوسأ اهل ةرماع ةنيدم يهو دايز ينبب فرعت يتلا اهنم ةسانكم

 دعب متلملا مايأ يف نكي ملو اهتقزأ قرتخمت هايلاو ةنسح رايدو تامامحو

 .ليم عبر نم وحن امهيبو دايز ينب نم ارطق رمعأ تررقات
 تناكو كلذ وحن تررقاتو ةروات نيبو كلذ وحن ةروات ىنب ىلإ اهنمو

 ةقفان ام تاعانصلاو ةريثك اهقاوسأو ةرماع ةعماج ةرضحتم ةروات ةئيدم

 ريبك رمن نم اهبونج نم اهتأي ءاملاو ةجاح اهب ىضقت ال هكاوفلاو معنلاو

 مب, ب1, هل

 1 ةسانكمو 2, هساتكم ةئيدمو هل | برثملا 8: برغلا هه660 | ةّسانكم م“, ةاتكمو
 1 208 ترآارثات ه, تردقت © | ايكردي] اهيصي ]1 كل 15 ملتملا م ٠0016 ت'ررتات 5, ترراقت ©, هّسانكمو 1 ٠ 3 ةليفع ةنيدمو] ةيفمو 614 .٠ 5 ةلختلا] ةلملا حل | ةّساثكم م, ةسانكم
 60 | ةثام 8 .٠ 17 ةرواث مم.: ةراوات 5, هغروات ©, «اروات 1 | هرأوات هلا, 8] | تركرقاتو

 8م, تروقتو 1 ٠ 18 هركوات 8, تراوأت 1, هررات خ | ةجاح سايهتاوسأو هرب 0[ ٠
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 اهعراوشو اهتقزأ عيمج قرتخيف هايملا نم كانه مسقنا ام رميو اهالعأ يف مسقنيف
 .اهرود رثكأو

 ةنيدم يهو رصقلا امهاذحإ نات ريغص ناتنيدم دايز ينبو ةروات نيبو

 هذهو مهس يتيمر ىلع ةميدقلا قوسلا ىلإ تررقات نم قيرطلا يف ةريغص

 ارصق ام ىنبو انيصح اروس اط لعجو نيمشلملا ءارمأ نم ريمأ اهانب ةئيدملا

 ريمألا كلذ ناك امثإو تاراجت لئاط الو ةريثك قاوسأ ابب نكت ملو انسح

 ينبب فرعت ةنيدملا هذه قرش يف ىرخألا ةنيدملاو همع يب ةلج عم اهنكسي

 تالغو راجشأ ملو كانه مهل نيتاسب يف تارامعو ةلصتم رايد يهو شوطع

 رخر نكمم اهب كلذ لكو ةمح هكاوفو بانعأو نبت رجشو ريثك نوتيزو
 ينأب يذلا ءاملا ىرحي ىلع ةسانكم نم ةليبق ىلإ لزاملا هذه لفسأ نمو

 اهبو مهل رايدو لزانم يهو سونرب ينب ةليبقلا هذه ىمستو شوطع يب نم

 نمشلاب عابت دوجوم مههكاوفو ةريثك نوتيز رجشو تارامعو موركو عرازم

 سيخ لك موي يف ابلإ دصقي قوس ىسرم ينأ رصق لامش ينو ريسبلا

 دصقيو اهلإ بلج امل ةقفان قوس يهو سانكم ينب لئابق عيمج هيلإ عمتجم

 ةرواجملا سانكم ينب لئابق نمو ةميدقلا قوسلا ىمستو بيرقو ديعب نم اهلإ

 ليسب ونب ةسانكم لئابق ريغ نم اهنكسيو ىسموم ونبو ديعس ونب دالبلا هذه
 نم يهو ةواغبصو ةبراوو رمدو لغايروو ىلع ونبو دوعصم ونبو ةليغمو

 م, 0 14

 1 كلاه 14 ٠ 3 ةراوا 51, هروات 04 ٠0+ 4 تر'رقأت 2, ت'ررئات 1, ةررثات ه

 5 ائبو 04 ٠ 6 انحإ ائيصح مل ٠ 8 شرلتطع ط4 | كلاه ه ٠ 10 ةّسانكم 8, هساتكم

 مل | هب لأي 6 ٠ 11 يب 81: رش © ل ٠ 12 ريثك 14 | ريسيلا نيشاب] ريبلا صيخرلا نمثلاب

 مل ٠ 13 قوسو 6 (9 هل | سيخ موب لك يف 6 | اهيلإ بلج موي يف هون. ه4 . 14 ميح]
 ممج 6 | سانكس] ساكبنم © (7» .. 15 ديمبو بيرق نم © | ىمسيو © | سانكم]

 ساكيم 0, ساشكم 4 ٠ 16 ليس خ ٠ 17 ةيفمو دوعس» ونبو 14 | لغاي'روو 8, لغابيرو

 6, لغاحرو هل | رسدو 8, رمدو 1, ريدو 4 | ةّيئراوو 2, ةيراوو ©, هيراوو 14 | ةواغبصو
 2, هرافثصو 0, هرافثلصو 1[
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 ربارب مهو اجاتن ابجنأو اريخ اهرثكأو اعرز اهامنأو اضرأ عاقبلا بصخأ

 . مامعلا نوطيربو ةيسكألا نوسبلب

 لحارم ثالث ميركلا دبع رصق ىلإ برغلا ةهج يف ةسانكم دالب نمو
 ةنيدم يهو ةجاهند نومسي ريربلا نم موق هنكسي ميركلا دبع نبا رصقو

 ةهج يف اهبلم يرحبو سكلوأ ربن ىلع يهو ةجاهند طالخأب ةرماع ةريغص

 الو لمر اهرثكأ ضرأ يف لايمأ ةثالث نم وحن رحبلا نيبو اهيبو بونجلا

 نمو تاعانص لمحو ةرماع قوس اببو رحيو رب دويصو بصخخو عرازم

 رصقلا نم ناتلحرم حلملا رحبلا ىلع يتلا الس ةنيدم ىلإ ميركلا دبع رصق

 برغملا راهنأ نم ريبك ربت سكلوا ربنو الس ىلإ ةرومعملا نمو ةرومعملا ىلإ
 .رايدو ىرقو تارامع هيلعو ةعبان نويعو ةريثك رابهنأ هدمتو ةررهشملا

 نم لئابق اهوح نكسيو ىصقألا برغملا نالل رادمو بطق ساف ةنيدمو
 ةواوزو لولهبو ةوالدنفو فسوي ونب مهو ةيبرعلاب نوملكتي مهلكالو ربربلا
 رهشألا اهدصقمو ىربكلا اهترضح يه هذه سافو نوح السو ةتايغو ةصاخيو

 ةبيرغ لك اهترضح ىلإ بلحيو لفاوقلا دصقت اهيلإو بئاكرلا دشت اهيلعو
 نسح ءيش لك نم الو ريسايم اهلهأو ةنسحلا ةعتمألاو عئاضبلاو بايثلا نم

 قاقزلا رحب ىلع ةتبس ةنيدم ىلإ ساف ةنيدم نمو ظح رفوأو بيصن ربكأ
 .لحارم عبس الامش

 نم جرخت نأ وه امهئيب قيرطلاو لحارم عست ناسملت لإ ساف نمو

 م, ن3, 1, ه

 2 مئابملا] يزاركللا 14 ٠ 3 ةسانتكم 20 ٠ 4 نبا همي. هل | ةجايلد 8, هجابلد

 ٠ » ايينيبو © | ةثالث) ةينامث [خ | اهرثك أ اهلك 14 . ع8 الصم . والت 6 .٠ 0

 12 ةوالليمو 0, هوالديفو ه | لوكليمو 8, لولو 1 | ةراوزو © ٠ 13 هيايعو 81, هبانغو

 ©, هتايغو ه | نوحلالسو 50, نرجلالسو 1 | هذه ساقو] ساف ةئيدعو 014 ٠ 14 بيرع
 مل ٠.0 16 ساف 08* | موو( ةتبس : يلا تاك ٠ 18 نمو] نم كلذكو 5 ٠
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 قي

 ةلاوت نبال ةماقلا لبج يحاون نم يتأي ميظع ربت وهو وبس ربت ىلإ ساف

 عقيب كانهو اهنم لايمأ ةتس ىلعو اهيقرش ةهج نم ساف يذاحن ىتح رميو

 ىرق هيلعو راغصلا ربنألاو نويعلا رئاس نم هعم عمتجا ام عم ساف ربن

 رم ىلع تارامعو ةيرق يهو ةلحرم ةتلامت ىلإ هنم قيرطلا رميو تارامعو

 .نوانيا يداو هل لاقي بونحلا ةهج نم اهتأي اه

 اهل ةنيدم نامرلا نم فلس اميف اضيأ تناكو ةلحرم ةطئارك ىلإ اهنمو
 نم رح ةتانز باب ىلإ اهنمو يقسلا ىلع عرازمو هكاوفو ةريثك مورك

 ةريثك عورزو راقبأو مانغأ هبو هب ىقسي ثرح هيلع داو وهو لايمأ ةرشع

 .نوانيأ ربت نم برقت
 ةلطم ةعلقلا هذهو عرضو عورزو قوس اهبو ةلحرم ةطمرك ةعلق ىلإ اهنمو

 ةريغص ةعلق يهو زوارم ىلإ لبجلا لفسأ يف ةطمرك نمو نوانيا ربن ىلع
 .اريثك ريعشلاو حمقلا اهبو ةلحرم الخ اهرثكأ

 عينم نصح وهو ادنربات ىلع هيلإ قيرطلاو ةلحرم نوسم يداو ىلإ اهنمو
 ناعمتجيف عاص يداو ىلإ عقي ةبولم يداوو ةيولم يداو ىلع ةلطم ةمكأ ىلع

 .ةليلمو سيق نبا ةوارج نيب ام رحبلا يف نابصيو امم
 بارت ةيدك لفسأب ةريغص ةفيطل ةنيدم يهو ةلحرم عاص ىلإ اهنمو

 اهبرخخ ةمدهم نآلا يهو اهرايد قرتخيو اهضابرأ قشي ريبك ربم ىلع ةلطم

 مه 0,14

 1 ربن] يداو 14 | يتلا ةملقلا | ةلاوت] ةلاون ©, هلاود ه ٠ ه4 هتلامث ط, هامث ت14

 ةتلامث 126 هعزه ٠ 5 نرانيا] ز'وابنتا 5, روانبا ©, 'زوايْبإ 1, 'تاوايْيا ه ٠ 6 هطئارك 5, هطانرك

 614 (ماندس هطلرك 1 ءا 7 ةريثك ىارنو مورك 6 ٠ 8 عورزو قوس  ةريثك هدب ل ٠

 9 زوابنا ©, زوابُيإ 1 ٠ 10 ةلحرم همي. © | هبو © ٠011 زوالا 50 ىب زوايا 1 |

 هطاترك هل | زوارم 8, روارم 6, رواوم 1, زوازم كل ٠00 12 ريثك ه ٠ 13 نوسم] نوه
 ©, توم 1, "نرسم 4 | ادشربات 8, ادنرلات 6, ةيدترياتت 1 ٠ 15 ام رسبلا] اهحبلا خ | ةوارح

 م4: ةرارح 0, هوارجت 1 ٠ 16 عاص يدار ىلإ 4 .٠ 17 قسي ه | اهضانرأ 5, اهطابرأ

 ©, اهضايرأ ه ٠
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 تلناكو لايمأ ةتس رحبلاو ةوارج نيبو ةلحرم ةوارج ىلإ اهنمو ديماصملا

 .ةرماع

 ةرماع قوس اهلو عينم نصح اهيلع ةعلق يهو ةلحرم ةناقرب ىلإ اهنمو

 ةيرق يهو ةلحرم نييولعلا ىلإ ابنمو موركو تانج املو ةريثك هايم ايو

 .ةلماش اهتاريخو ةلضاف اههكاوفو ةلبقلا نم اهيتأب وبن ىلع ةريبك

 نيصح روس اهو ةيلزأ ةئيدم ناسملتو ةفيطل ةلحرم ناسملت ىلإ ابنمو
 نم اهتأب ربن اهو روس امهنيب لصفي ةدحاو يف ناتئيدم يهو ةقاثولا نقتم
 هذيخأ لبق يدومصملا هانب نصح لبجلا اذه ىلعو نيترخصلاب ىمسملا اهلبج

 رع يداولا اذهو ناسملت اوحتف نأ ىلإ هب نينطاق ةدماصملا لزت ملو ناسملت

 يقسم اهلك عرازملا نم اهرواج امو ةريثك ءاحرأ هيلعو ةنبدملا يترش يف

 ةميحش اهموحلو ةلماش اهتاريخو ةمح اههكاوفو ةريثك اهعرازمو اهتالغو

 ملو اهتاراجن حبارمو اهلاغشأ قافنو اهراعسأ صخرل ةنسح اهنإ ةلمجلابو ةئيمس

 الو الاومأ اهلهأ نم رثكأ سافو تامغا ةنيدم دعب برغملا دالب ين نكي
 رثكأو اردق اهم لجأو ارطق ناسملت نم ربكأ ساف ةنيدمو الاح مهم هفرأ

 .ةئسحلا رايدلا ذاختاو ينابملا يف ةمه ىلعأو الامو اريخ

 ريمأ اهانب ةئيدملا هلهو ناتلحرم ادوات يب ىلإ ساف ةئيدم نم قيرطلاو

 رزغو اهتالغ ديفمو اهعورز ةرثكل اهتاذب ةمئاق ةنيدم تناكو مثلملا لبق نم

 م, 0,1, ذ

 1 ديماصملا طخ, ةدماصملا 61 | ةوارح 8 ء٠ا3 ةناقرب 8: هترقأب ©, هنامون 1, هنافرب خل |

 قاوسأ .٠ 4 نولعلا ه4. ٠06 ةنيدم ناسلتو م6: (ناتملت 1) 'ناتسللت_ ةنيدمو
 14 | روس] قوس ل | نيصح همت. 14 ٠ 57 روس امهنيب لصفي هم. ٠ 8 نيترخصلا
 مل | ْذْخأ ه4 .٠ و9 ةدماسملا لزت ملو 14: اولزي ملو » ٠ 10 ةريثك اهعرازمو تاءو هدح

 م | يقسم] ىقس تم04. ٠ 11 ةلماش اهتاربخو هت. ل | ةلماش] ةمح 1 ٠ 13 تاما م ٠

 14 الاحز الأوحأ © | اهنم هرصب 14 ٠ 15 ذأ ح .٠ 16 ةنيدم هرب 6 | يب ةنيدم ىلإ 14 |

 ينب همي. 6 | ادوات 8, ادوات 61, ادرات ه .٠ 17 مثلتملا 1 | ةمئاق] ةيدق 0, ةميف خ |
 اهعرز كف ٠
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 لبج نم ةبرقم ىلع تناكو ةرفاو اهتاريخو ةرماع اهقاوسأو اهلسعو اهنمسو اهئابلأ
 يحاونلا كلتب نيئثباعلا ةرامغ ةاغط نم اعئام ادس رغثلا هبش اهناكمب تناكو ةرامغ

 ادوات ينب نيبو لايمأ ةثالث ةرامث لبج فرط نيبو اهنيبو اهبناوج ىلع نب ريغملا

 ادوات يب قيرط يف وبس يداو نيبو وبس يداو اهطسو يف قشي ةيرب سافو

 دحو ةطمل نومسي ريربلا نم لئابق ةيربلا هذه نكسيو اليم نورشع ساف نيبو

 ةيرق ىلإ ةرامعلاب نودتميو روكذملا وبس يداو ىلإ ادوات ةنيدم نم مهن رامج

 يهو ناهوي ساف ةنيدم نيبو اهنيبو موي ادوات ينبو ةيرقلا هذه نيبو ةشاكع

 اهلصأتساو رييغتلا اهب لزنو داسفلا ا لح يتلا برغلا ندم نم ةئيدم لوأ

 هذه نم قبي ملو اضرأ اهكاسم متاق اوريصو اهراوسأ اومدهو ةدماصملا

 لجر ةثام نم وحن اهناكم ىلإ مجارت دقو اهناكم الإ ادوات يبل ةبوسنملا ةئيدملا

 .اهنطنح ةدوجو اهعورز ومو اهارت بيطل اهضرأ يف اوعرزو اهورمعف

 نم ريست لفاوقلاف ةساملجس نم ناسملت ىلإ قبرطلا دارأ نم امأو

 ةعرد يب ىلإ تاما ىلإ ةلدات ىلإ يورفص ىلإ ساف نمو ساف ىلإ ناسملت

 .ةساملجس ىلإ

 ءاش نف ةزافم هنأآل ردانلا يف نكال اضيأ لفاوقلا هذحعأت رمخآلا قيرطلاو

 تيدمات لبج ىلإ اهنمو ةلحرم ورات ةيرق ىلإ ناسملت ةنيدم نم راس كلذ

 اهأمو ةلحرم ةنيعم 'ءام رثب ابو بارحن ةيرق يهو تاياغ ىلإ اهنمو ةلحرم

 سس سس صح ا سس جبس سس جم عسي

801,4 

 1 لابج .٠ 2 هبش] هبشت © ءا3ّ ىدواتظ ءا ه4 ادوات ه1 . 5 ةيربلا] ةنيدملا

 م ٠ 6 مهتارامش ©1 | ادوات ةنيدم 5: ادوات يب هعن6غ | ادوث هل | يبو - يداو ىلإ هدم.

 م .٠ 7 انهنيو 4 ٠ 8 برغملا ه | ربغتلا 24 ٠ 9 ةبوسلملا (ةئيدملا وو. ©)ةئيدملا مده نم

 ادوات تبل 50: اهنء1[خ .٠ 11 اهعرز © . دج ةسادلجس ةنيدم نم 014 | لفاوقلاب 14 ٠

 13 يو'رافص 8, ىأوار قم" 1 | هلدات » | تاغا لإ هسة | يب هدب. 14 | ةع'رد

 م .٠ 15 اضيأ هس. ه | نككلو 1 ٠ا 16 ةنيدم هج. 014 | و'رات 8 ©, اورات 5, رراث

 مهل | تيدمات ه6: تيدمات 1, تفدمات ل ٠ 17 اهنيو مم هب. ط1[ | ممؤ( بارخ: ةلحرم

 018 | ةلحرم جل هج. ناش
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 نسل

 ةنيدم ىويت لبج ىلإ اهنمو ةلحرم ريربلا نم موق ضرأ يهو تاردص ىلإ

 تانف ىلإ اهمو ةلحرم لبج لفسأ ين يهو ةرارخ ءام نيع اببو بارخ
 بعشلا اذهو ناتلحرم افصلا بعش ىلإ اهنمو ةلحرم ءارحص طسو يف رث

 هنمو ةلحرم امهنيب قيرطلاو كانه نم يلأي رجن ىرجمو نرد لابج نيب وه

 ىلإ اهنمو ةلحرم نائسمت ةيرق ىلإ اهمو ةلحرم ةرماع ةيرق يهو ىلدنت ىلإ
 هوكلاس ليلق قيرطلا اذهو لحارم ثالث ةساملجس ىلإ هنمو ةلحرم تبرقت

 .رهذلا يف ةردن الإ

 اهنم جراخلاو لخادلل فيصر ىلع يهو برغملا دالب لفق ناسملت ةئيدمو

 سنت ةنيدم ىلإ ناسملت نم قيرطلاو ةلاح لك ىلع اب زايتجالاو اهنم دب ال

 ةرماع ةريبك ةيرق يهو نييولعلا ةيرق ىلإ ناسملت نه جرخت لحارم عبس

 .نويع نم ةيراج هايمو تانج اهب مهو ربن ةفض ىلع

 ةرامعلاو لهألا ةريثك ةليلج ةيرق يهو ةلحرم تولباب ةيرق ىلإ اهنمو

 ىنس ةيرق ىلإ تولباب نمو عرازم هنم ىقستو ءاحرأ هب سيل رهن ىلع

 لك يف درطت هايملاو اهب نويعلاو ريغص وهو ةلحرم تيغرمه ربل ىلع يلا

 .ةهجو

 يتأي رم ىلع لهآ رماع لحر وهو ةلحرم فصافصلا لحر ىلإ اهنمو
 ةنيدم هذه ناكفاو ةلحرم ناكفا ىلإ لحرلا نمو قرشملا ةهج نم ناكفأ نم

 م ب184

 1 تارادص 2, هتاردص 1, هتانركافص لى | موو: تاردص: ةلحرم 614 | ةلحرم هده. 61 |

 ىرويت 2: ىريت 01, ىومت ل ٠ 2 م0586 ةرارخ: ةلحرم 614 |[ ءارحص - يهو هن. هل |

 ةلحرم هرج. 01 | تاتف] باس 1 + 4 ترد 51| ىرغو] ىرخم نيرو 8 | مدنا قيرطلاو: كانه نم

 عموم. 1 ٠ 5 ىلدتت 5: يلديت نك, ممم 1ع. 1, لول ]| تائست 28: تام ©, ناستم 5, نانسم خل[

 ةلحرم تبرقت ىلإ اهئمو تهت. هل ٠ 6 تثبرقت] بترقت 8, (بئرقت 3, ببرقت ©, 2098 128.1 ٠

 8 اهتم] هنم 14, هرو. 6 ٠9 ةلاح 2: لاح عمن ٠ 12 ةيرق مع, هديب هل | ترلبا هل ٠ 13 هنم]

 هب ه | ترثلباب 80, تول 14 | 'ىّتس 8, ىس 0) ىلس 1, يمس ىلا ءا 14 تيغرم 5 0,

 ثطرم 1, تبغرع ل | رغص وهو هر. كلر ريغفص رب وهو ]1 ٠ 15 ةيحو] ةي> 04

 16 فصاقسلا لحآر 8, فصاتقصلا لحر 6, فيصاخصلا لحر 1 .٠ 17 ناكئماو م ٠
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 بارت روس اهلع ناكو ةريثك هكاوفو روصقو تامامحو ءاحرأ ال تناك

 .ترهات ىلإ اهنم يضميو نيفصن اهقشي اهيداوو هرثأ يقبو مديت نآلا هنكل

 لبج ىلإ اهنمو رامثو راهنأ اهل ةميظع ةيرق ركسعملاو ةلحرم ركسعملا ىلإ اهنمو

 عورزو ةريثك هكارف اهيو فصافصلا نيع ةيرق ىلإ هلفسأ عم ارام ناحرف

 .ةلحرم ةراد معنو

 هكاوفو ةريثك هايمو نويبع ابب للي ةئيدمو ةلحرم للي ةنيدم ىلإ اهنمو

 .ةيمان اهعورزو ةحالفلل ةديج اهدالبو عورزو

 موي ا ةررهشم قوس اهيف ردقلا ةريغص ةنيدم يهو ةزغ ةنيدم ىلإ مث

 .عرازم الو ةنسح رايدو مامح ابو مولعم

 ىلع اهعضومو ةزغ ردق ىلع يهو ةلحرم ميهاربإ قوس ةئيدم ىلإ اهنمو

 .فلش رهن ةفض
 ملقإ اه ةريغص ةنسح ةنيدم يهو ةلحرم ةجاب ىلإ ميهاربإ قوس نمو

 بوطلا لاثم ىلع متارش نيتلا نم اهب لمعيو ادج ريثك نيتلا رجش هب

 .راطقألا نم ريثك ىلإ اهنم لمحتو ىمست كلذبو

 رحبلا ةفض نم ةبرقم ىلع سنت ةنيدمو ةلحرم سنت ةئيدم ىلإ اهنمو

 يف اهضعبو روسلا اهب طاحأ دقو لبج ىلع اهضعبو هنم نيليم ىلعو حلملا

 ةرئاد ةعنام ةريظحو نيصح روس اهيلع ةيلزأ ةميدق ةنيدم يهو ضرألا لهس

 هنم مهبرشو ءامللا ريثك داو قرشلا ةهج يف اهو نيع نم اهلهأ برشو اهب

 6 عا

 1 تنك همن. 014 | الإ اهين كابس 34 ٠.0 2 نانصن ى, نينسنب 14 | ت'رمأ 8,

 ترهيت 4 ٠ 3 راثو ب اهنمو هون. 14 | ريكتسملا 2 ٠ 4 تاحرف 2: ناحرب ©, ثاحوف 1,

 ناعرف هل | رمافيصصاقصلا نّيع 7, فصاقصلا نيع © ٠ 5 ةراذ » ٠ 6 للب طثو ©

 7 ةحالفا] ةحالملا ل ءاه ةكزغ ظ, ةزغ ©, هزغ ], هدغ محل | ةدوهشم ةروهشم قوس 1| موب اه

 موي ف 14 ٠ 10 هرغ 8, هزغ 01, هدغ حل ٠ 11 ةفط 8: هو. ما 13 اريثك ت14 |

 اسإ هب 1 | هب نيتلا نم شه .٠ 16 ىلعو] ىلع 14 | ابم] هب 2ع 0معز# ٠ 18 قرشملا 4 ٠
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 ميلاقأ اهلو طحو عالقإ اهبو بصحخو هكاوف اهبو عيبرلاو ءاتشلا مايأ يف
 اهنم جرختو ةدوجوم بوبحلا رئاسو ادج ةنكمم ةطنحلا ابو عرازمو لامعأو

 لجرفسلا نمو ةفيرط لك هكاوفلا نم ابو بكارملا يف قافآلا لك ىلإ

 .هنسحو هربك يف فصولا توفي ام قنعملا بيطلا

 ناتريبك ناتلحرم امهو ةيلحاسلا نارهو ةنيدم ىلإ ناسملت نم قيرطلاو

 وراو يداو ىلإ ناسملت نم جرخت كنأ كلذو لحارم ثالث يه لب ليقو
 نمو ةلحرم يهو اهب لزنتف تينا ةيرق ىلإ اهنمو ةلحرم امهنيبو هب لزنتف

 اهيلعو حلملا رحبلا ةفض نم ةبرقم ىلع نارهوو نارهو ةنيدم ىلإ ةيرقلا هذه

 يهو ةقفان تاراجنو ةريثك معئانصو ةردقم قاوسأ او نقتم بارت روس

 اهنمو نايرجم امهنيب رحبلا ةعسو سلدنألا رحب لحاس نم ةيرملا ةنيدم لباقت
 اهلو ائيش رتسي ال ريغص ىبسرم اهءاب ىلع اهو سلدنألا لحاس ةريم رثكأ
 ةيرفسلا نفسلاو رابكلا بكارملا ىسرت هبو ريبكلا ىسرملا اهنم نيليم ىلع

 نم رحبلا طئاح يسارم يف لاثم هل سيلو محيرلا نم رتسي ىسرملا اذهو

 تانجو نيتاسب هيلعو ربلا نم اهيلإ يرجي داو نم اهلهأ برشو ربربلا دالب

 دبرلاو نمسلا كلذكو دوجوم اهب لسعلاو بصح يف اهلهأو ةنكمي هكاوف ابو
 يفو ةفلتخم اهيلإ سلدنألا بكارمو ريسبلا نمثلاب ةصيخر اهب منغلاو رقبلاو
 .ةوخنو سفنأ ةزعو ةنقاهد اهلهأ

 طسوألا برغلاب دامح يب دالب نم ةليسملا ىلإ سنت ةنيدم نم قيرطلاو
 قهاوشو ةرعو لابج يف ةفيطل ةلحرم نفلزاو ينب ىلإ سنت ةنيدم نم ٍجرخمت

 م, 0, 1,

 1 ايمو مء.: اهيفو © | عالقإ ابمو] عالقإو 618ه | اطحو » .٠ 2 ةطنحلا| ةطنتح كف

 4 توني] قرقب مه | هربك يف 2: هريكو دتفص يف نمإغ) .٠ 5 اهو ه.اهخ ٠ 6 لب هس. هل |

 وراو 5, ررار !,رو ه4 ©. 7 تينات » ٠ 8 تأرهو » | تارهوو هنن جل | مللا 8:

 هرص. ينط ٠ 10 ةارملا » | رحتإ رب © 1, هوت. اش ©0011 مومو[ لحاس: ةريزح 1"* 4 ٠

 13 حبر لك نم 614 ٠ 14 ربملا] ةبربلا | اهيِلعو © ٠ 15 اهبو] هبو 614

 16 سلدنألا بكارمو] بكارملاو ل ٠17 ةقثعد م00. + 18 ةليسحلا 8 | دالب 859, هب
 © | داخل ص[ ٠ 19 سنن 8 | نفلزاو 806, ”نفلزاو 1 ٠
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 كو

 نوعرزب ناوس تاوذ تانجو مورك امل ةريبك ةيرق نفلزاو ونبو ةلصتم

 ىلع اهبظعمو ةريثك مورك املو نومكلاو ءانحلاو جئادهشلاو لصبلا اهللع

 .ناتلحرم فلش ىلإ سنت نمو فلش ربن
 ىلع ةنيصح ةريغص ةديدم ىهو ةلحرم ءارضخلا ىلإ نفلزاو ينب نمو

 امو عيدي لك لجرفسلا نم امو موركو ةلصتم تارامع هيلع ريغص ربن

 .ةيحاتلا كلت لهأ هيلإ عمتجم اهقوسو مامحو قوس
 ةعقبلا ةنسح- ءانبلا ةميدق ةئيدم يهو ةلحرم ةنايلم ةئيدم ىلإ ءارضخلا نمو

 اهو اهعرازم يبناجو اهتانجو اهقئادح رثكأ يقسي ربن اهو عرازملا ةميرك

 ةثالث ىلعو فلش ربت يقس نم ظح اهميلاقألو روكذملا اهربنب ءاحرأ

 ريربلا نم لئابق هنكسي سيرشناو لبجي ىمسملا لبجلا اهبونج يو اهنم مايأ
 تليلم ونبو ةطامطمو ةماتكو ليلخ يأ ونبو ةبرواو نوسرحو ةسانكم اهنمأ

 ةراوزو سوشمتاو ونبو تالوزو نتالصيو ةفيلخ يبأ ونبو ناجتراو وئبو

 ةراوهو ميكح يبأ ونبو اوركزياو لالب يأ ونبو نيراراوو ةرغطمو رازنو

 .ترهات برق ىلإ لبجلا اذه فرط يبتنيو مايأ ةعبرأ لبجلا اذه لوطو

 قاوسأو عرازم هل يلزأ نصح وهو ةلحرم ةيانزك ىلإ ةنايلم ةئيدم نمو

 .ريثك رشب هدصقي ةعمجلا موي قوس هلو فلش رب: ىلع وهو

 مب تاز هل

 ٠  14هيلإ] اهيلإ 6 ٠ عئارهشلاو 6, حبارهلاو هل 2 ٠ © ونبو] وهو ل | نفلزاوا 1
 اهرهنب 9 ٠  61اتانجو اهتثئادحو اهعرازم 8 ٠  14يهو] هنايلمو 5. | موو: هاببلا: ةيلزأ 7

 | مايأ] لايمأ ح | يلو] يف 4 | لبجم هص. 14 | شيرغناو هل 10 ٠ ط: اهريم ىلع ما.
 نوشرحو 14 | ةبراواو », هبرواو 6, ةيرواو هل | ليلخ يبأ وئبو هدم. 11 ٠ © ربادبلا

 |  14تاجتراو 2, تاسراو 12 ٠  4يلا] يب هل [ ليلخ] ليلح 1 | تليملم 5, كليلل | 0

 دلأ] يب هل | ”نالئعبو 81 | تالوازو 8, تالرزو 6, تالوصو 14 | سوست © سوسدئاو

 |  14رازنو] هزارتو ب زارلو 4 | ةرتطنر] هروقط»و 0, هروئطمو 13 ٠  4هراوزو |1
 ترهات] ترهتب 14 ٠ نرتراوو 8, نيوترواو 6, نرثراوو 1, نريراوو لا | ينأ طاع] يتب ه

 ةممحا موي قوس هلو ت4: موي هل قوس هلو 16 ٠ هل © 15 هناتزك 8, هيانزك © 1, هيانرك هل
 ٠  1ةعمحا يل 8, ةعما يف موي قوس هلو
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 ةعستم ضرأ ةيرقلا هذملو ةلحرم ةغير ةيرق ىلإ ةيانزك قوس نمو

 يف مولعم موي يف دصقت ةحلاص قوس اهو نيتاسبو هكاوفو ةدتمم ثورحو

 هايم ةروكذملا ةيرقلا هذهبو جئاوح ابنم ىضقيو ىرتشيو اهب عابي ةعج لك
 ةفيطل اهنكل ةنسح ةيرق يهو ةلحرم ةغروام ىلإ اهنمو ةدرطم نويعو ةريثك

 تاتلحرم يريز ريشا ىلإ اهلمو ةيراج هايمو بصخو تاعارز امو ردقلا

 لك هيلإ بلجي فورعم موي قوس هلو عفانملا ريثك ةعقبلا نسح نصح وهو
 .ةلحرم ةديكزمات ىلإ هنمو ةفيرط لك هب عابيو ةفيطل

 يف يسلدنألا نب يلع اهثدحتسا ةئدحتسم يهو ناتلحرم ةليسملا ىلإ مث

 يهو بلاط ينأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نب سيردإ ةيالو
 اهلهألو هيلإ جاتحم امم رثكأ ةدتمم عرازم اطو ضرألا نم طيسب ين ةرماع
 عرازمو موحلو لوقبو هتااوفو نويعو تانجو راقبأو مانغأو ليخ متاوس

 ةتاردصو ةراوهو حادندو لازرب ونب ريربلا نم اهلكسيو ريعشو حقو نطق

 ءام هيف ربت ىلع يهو راجتلاو سانلاب ةرماع اضيأ ةنبدملا هذهو ةتازمو

 كمس هيفو بذع وهو قيمعلاب سيلو ضرألا هجو ىلع طبنتسم ريثك
 ىلع كمس ةرومعملا ضرألا دالب يف ري ملو ةئسح رمح قرط هيف ريغص
 ام ىلإ ربش نم كمسلا اذه رادقم نوكيو هب نورختني ةليسملا لهأو هتفص
 انثا امهئيبو دامح ينب ةعلق ىلإ لمتحاف ريثكلا ءيشلا هنم ديطصا امبرو هنود

 8 0, 1, ثا

 1 ةيائزك 8, هباترك جل ٠2 ةعججا دصقت] ةعمج لك يف دقي 0, ةعمج لك موي يف دصقت 1
 ةعمج موي لك يف دصقب ل . 4 ةغ'روام 21, هعروام حل ٠ 5 هايمو] هايم اهيو 1 ٠ 7 ةديك 'زمأت
 8, هديكرمات © ٠ 8 ممو( يهود ةليسملا ينعأ 1 ٠09 نسملا جا: نيسحملا ت | مها
 بلاط يأ : هنع هللا يضر ه . 10 رثكأو هل ٠ 11 ليخ] لبح © | ممو؛ راقبأو: ليخو هل |

 تنجو © | ملو1ه ٠ 12 ونب] نب كل | لاز'رت 5 | حادندو 8, حاربرو 6, حار
 خازرو هب جادت زو #2« 6همهزو | ةراّوهو >1, ءهراوهو 6ث | تاردصو م 14 قيمغلاب

 0 قمملاب .٠ 17 هنود] كلذ تود 6 .٠
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 اريخن اهرزغأو اقلخ اهرثكأو ارطق دالبلا ريكأ نم ةعلقلا ةنيدمو

 اهتطنحو ابصخخو هكارف اهمعأو نكاسمو اروصق اهنسحأو الاومأ اهعسوأو

 ءاقترالا بعص ولعلا يماس لبج دنس يف يهو ةنيمس ةبيط اهموحو ةصيخر

 لصتم لبجلا اذه ىلعأو تسبرقات ىمسيو لبجلا عيمجم اهروس رادتسا دقو

 دوس ةريثك براقع ةنبدملا هذببو ةعلقلا تكلم هنمو ضرألا نم طيسب

 نوبرشيو اهررض نم نونصحتيو اهنم نوزرحتي ةعلقلا لهأو لاحلا يف لتقت

 لماك ماعل هنم نيضرد برش عفني هنأ نومعزيو ينارحلا نويلوفلا تابن اهل
 ريخنأ دقو روهشم مهدنع اذهو براقعلا كلت م نم ءيش اهيراش بيصي الف

 دقو اهبرش هنأ ةشيشحلا هذه نع ىكحو اذه انتقو يف هب قئوب نم كلذب

 ثالث ماعلا رئاس يف براقعلا هتبسل هنإ مث اعرسم عجولا نكسف برقعلا هتبسل
 .ريثك ةعلقلا دلبب تابنلا اذهو املأ بسللا كلذل دجو اف تارم

 ترهات ةنيدم ىلإ ناسملت نم ةليسملا ةنيدم ىلإ ناسملت ةنيدم نم قيرطلاو

 اهف لبج ضيضح يف ةيرق يهو ةردات ىلإ ناسملت نم جرخت لحارم .عبرأ

 يف ةريغص ةبرق يهو ةلحرم ىادن ةيرق ىلإ اهنمو ةلحرم ةرارخخ ءام نيع

 .ناتلحرم ترهات ةنيدم ىلإ اهمو نيعم امهزام نارئب اب حيفأ صحف

 فلس اميف تناك ترهات ةنيدمو لحارم عبرأ رحبلاو ترهات ةنيدم نيبو

 نيتاه نم ةميدقلاو ةثدحم ىرخألاو ةميدق امهادحإ نيتريبك نيتئيدم نامزلا نم

 نم لمجو سان اهبو ولعلا ليلق لبج ةنق ىلع يهو روس تاذ نيتنيدملا

 م, 0, 1, هذ

 ٠ ثنوئصستيو اهنم هدضب حل 6 ٠  14تكلم] ةكلم هل | ةنيدلا] ةعلقلا 5 ٠ ةطنحو م 2
 ٠  14دجو] دلو هك | بللا هس. هل | دالب 11 ٠  4ابمرشي 9 ٠ © لماك] دحاو 7

 12 ترهات ةئيدم ىلإ تاسملت نم همه. 4 ٠ 13 ةردات 8, هردان 1, ةردام 4 ٠ 14 ىادن 5

 ىأذب ه .٠ 15 مينأ) حفأ ه | تارّما 8, ترها 1, تربت ه ٠ 16 نيبو] نمو هل |
 ترهتب 6أؤ ف | رحبلاو هم. 4 ٠ 17 مدون اهادحإب ةربك ه .
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 ةمح عايضو عرازم اهضرأبو ةرماع قاوسأو عئاضبو تاراجن مهلو راربلا

 ادج ةريثكف اهب منغلاو رقبلا امأو نسح لك ليخلاو نيذاربلا جاتن نم امو

 هايم ترهات ةنيدمبو ةكرابم ةريشك اهتالغ رئاسو نمسلاو لسعلا كلذكو

 هايملا هذه ىلع مو اهب نوفرصتيو مهرايد رثكأ لخدت ةيراج نويعو ةقفدتم

 .ةنسح ةعقب اهنإ ةلمجلابو ةنسحلا هكاوفلا نم ابورض لمح راجشأو نيتاسب

 ريغص ربن ىلع ةريغص ةيرق ىهو ةلحرم ربعا ةيرق ىلإ ترهات نمو

 ةريثك اهتاعارزو ادج ةريغص ةبرق يهو ةلحرم تسراد ةيرق ىلإ ابنمو

 نم روس اهل ةريغص ةنيدم يهو ناتلحرم امام ةئيدم ىلإ اهنمو ةماع ابشاومو

 بلع داو الو روفحم قدنخش اهروسب رادتسا امب الو بوط هرثكأو بارت

 نبا ةيرق ىلإ امام ةنيدم نمو ةريثك ةطنحلا يف اهتباصإو تالغو عرازم هيلع

 نويعلا نم مهبرشو هايملا ةبذع عورزلا ةريثك ةريبك ةيرق يهو ةلحرم رجم

 ريشا نمو ةلحرم اهركذ انمدق يتلا يريز ريشا ىلإ اهنمو ةتائز اهناكسو

 يف ناه ةيرق ىلإ اهنمو ةيراج ءام نيع اهبو ةلحرم تيطس ةيرق ىلإ يريز

 ةليسملا ىلإ اهنمو بارخن نآلا يهو نويع هايم ابيلإو ةلحرم لمر صحف

 .ةلحرم

 ديتروو ريزو ريغطتروو نيرم ولب نكسي ترهاتو ناسملت ةئيدم نيبو

 8, 0, 1, ذل

 2 نييذاربلا 0 | نسح] سْج كل | ابع همن. © | اهم ةريثكف 14 ٠ 3 تربيت هل |

 (و/م) هقفدتم ءام ه ٠ 4 ثونرمتي مو 14 ٠ 5 ليّتو هك ٠086 ترّماثت 8, ترهيت | رّسعأ

 ظ, نسعا 1 | ةلحرم تسراد -- ىهو هرتب ن4 . 7 تسراد » | ادج هرج. © | اهتعارزو

 © 6. 8 امام مجامم1 | ةنيدم يهو] امام ةئيدمو 14 ٠6 10 ةيرت] ةئيدم كل ٠ 11 رجع

 ق3, ريغ ه | عرراد .٠ 12 يرز 04: ىريز 21 + 13 يرز هدب 8#, ىرز 1 |

 تيوطس | ثاه مل0.: زاه طو هموزع ٠ د4 اهيلإوز امو 014 ٠.0 16 ريئطتراوو 8,

 ريملعب وو ©, رغطيو | ريزو] ٌرارو 1, سرو 4 | ديترآوو 5, لتروو ©, ليئروو 1, ليترو
 مل |.
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 نافشروو نيجنو نيسكامروو ناموليو ةرمشثو ةساجئسو اونامواو ىنامو

 لئابقلا هذه لكو ىنميتو ةراقزو نائمو سالطمتو دشار ونبو ةوارغمو

 نوعجتني نعاوظ ةلاحر موق مهو صوحفلا هذه باحصأ مهو ةتانز نوطب

 نوبكرب ناسرف ةتائز رثكأو نورضحتم مهنكال هريغ ناكم ىلإ ناكم نم

 يف ةديج ديو ةسايكو قذحو ةعراب ةفرعم مهلو نمؤت ال ةيداع محلو ليخلا

 مهو ةتائز نم فتكلا ملعب ملعأ مثألا نم ادحأ نأ ىردي الو فنكلا مع

 وه سيرضو سيرض نبا اناج وهو اهلك ةتانز وبأ وهو اناج ىلإ نوبوسنم

 واجفنو واجفن نب ىول نبا سيرضو مالسلا هيلع دواد هلتق يذلا تولاج

 سايلا نإ سيق نب ارب نب ربكألا ىول نبا واجفنو اهلك ةوازفن وبأ وه

 ةفلاحملاو ةرواجملاب اوربربت امثإو حرص برع مييسن لوأ يف ةتانزو رضم نب

 .ديماصملا نم رباربلل
 نارهو ةنيدم «نم> نإ لوقنف نارهو ةنيدم ركذ ىلإ نآلا عجرنلو

 ةعبرأو ليم اتئام لايمألا نم يهو نايرجم سنت ةنيدم ىلإ اهركذ قباسلا

 ةنيدم نمو اليم نوتسو ةتس لحاسلا ىلع كشرب ىلإ سنت ةنئيدم نمو لايمأ

 .لحارم ثالث ترهاتو ةنايلم نيبو ناتلحرم ربلا يف ةئايلم ةنيدم ىلإ سنت

 ةفض ىلع يهو بارت روس اهيلعو لت ىلع ةريغص ةئيدم كشر. ةنيدمو

 راجر مظعملا كلملا اهحتتفاو بذع اهؤامو نويبع نم اهلهأ برشو رحبلا

م معا ماا
 مم

 5 0,1! هذ

 1 قامو] يابو © | هّساجتسو 8 | هرششو 8, هرّشو 0, هرمجو 14 | نييكامثروو 8

 نيكامروو 6, نيسكاكروو 14 | نيجثتو 5, نطو هل | نافيشروو 81, نانفسروو ٠

 2 ديشار 8 | سالطميو 0, سالطنتو ه | نانمو] لزاتمو كل | هراقرو م44. | ىتميتو 5,

 ىدشو ©, ىمليو 1[, ىدسو م 9 3 مرز اهئمو © ءاا4 051 تورضحتم ؛ نورذستم هل

 6 فتكلا ملسب ةتانز نم 614 .٠ 8 ره راجفنو] رهو © ٠09 ناو اجنكر اهكن مهل |

 اول ظ, يراه | اري عجب س14 10 مهبسل] مهلت شكل | حرص هزتاش . 12 نم 26

 0هعزو ٠ 13 اهنم اهركذ [ه .٠ 14 نونالثو ةتس [1خ ٠ 17 بارشثو © | مظمملا هم. © ٠
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 .ريعشو ةريثك ةطنحو عرازم لمحو هكاوف اهببو ةئام سمخو «)+ ةنس يف

 نم ةليبق هنكسي عينم لبج امهنيب لصيو اليم نورشع لاشرش ىلإ اهنمو

 هايم اهبو ةرضحتم اهلك ال ردقلا ةريغص لاشرش ةنيدمو ةعببر ىمست ريربلا

 وذ مرحلا ريبك لجرفسو ةريثك ةنسح هكاوف اهبو ةبذع ةنيعم رابآو ةيراج
 مورك اهبو هتاذ يف بيرغ فئارطلا نم وهو راغصلا عرقلا قانعأك قانعأ

 لحتلاو ةريثك مانغأو شاوم اهلهأل ةيداب اهب راد امو نيت رجش ضعبو
 ةطنحلا ةعارز نم محو ةيشاملا محلاومأ رثكأو نكمم اهب لسعلاو ريثك مهدنع

 .ةجاخلا ىلع ديزي ام ريعشلاو

 ىلع رئازجلا ةنيدمو اليم نوعبس انغزم ينبل رئازجلا ىلإ لاشرش نمو

 ةرماع يهو رابآ نمو ةيذع رحبلا ىلع نويع نم اهلهأ برشو رحبلا ةفض
 لابجو ةريبك ةيداب اطو ةقفان امتاعانصو ةمئاق اهقاوسأو ةحيرم اهتاراجتنو ةلهآ

 نم يثاوملا مهلاومأ رثكأو ريعشلاو ةطنحلا مهتاعارزو ريربلا نم لئابق اهيف

 مهدلب يف ريثك نمسلاو لسعلا كلذلف اريثك لحنلا نوذختيو متغلاو رقبلا

 مهنع ةدعابتملاو مه ةرواجملا راطقألاو دالبلا رئاس ىلإ امبب رهجتي اممرو

 .ةعنام ةمرحح مطو لئابق اهلهأو

 ىسرم سوفدماتو اليم رشع ةينامث اقرش سوفدمات ىلإ رئازجلا نمو
 اهبو اهلهأ لقو مديت دق اهروس رثكأو بارخ ةريغص ةئيدم هيلع نسح

 دالبلا مظعأ نم تناك اهنأ ركذيو ةراجح مانصأو لكايهو ميدق ءانب اياقب
 .ارطق اهعسوأو !ربك

 م, 0 آ1, هذ

 2 لصور 0, لطفنو ٠ 3 ىدستو 4 ٠ 6 لحنلاو 1: لشالاو » ت4 ٠ 7 ا هج

 م .٠ 9 يب رئارح ته .٠ 11 اهتراغو ه | ةقفان] ةيثئات ح ءا 12 نم مج. هصب-ش |

 مهتعارزو © ٠ 13 لخنلا 61 | ريثكلا ىا[ ريثك مدلب ف ت14 .٠ 14 مط هض.]14 ٠

 16 سوق'دمات 2, سوفادمات 1 | سوُددّماتو ٠ 19 اريك همن. 0 | اهمسوأو] اهطسوأو كل
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 جاجدلا ىسرم ةنيدمو اليم نورشع جاجدلا ىسرم ىلإ سوفدمات نمو
 ين اهلهأ رثكأ اهنع رف امبرو ليلق اهرشبو اهي رئاد نصح احل رطقلا ةريبك
 نومأم ىسرم املو ابيلإ ليطاسألا دصق نم افون رفسلا ةدمو فيصلا نمز
 مهتطنحو ةعساو مهعورز يف اهلهأ ةباصإو ةلصتم تاعارزو ةدتمم ضرأ الو

 ةصاخخ نيتلاو ريسيلا نمثلاب عابتو ةريثك اهب موحللاو هكاوفلا رئاسو ةكرابم

 راصمألاو نئادملا يصاقأو راطقألا رئاس ىلإ اروثتمو ابوط متارش اهنم لمح

 .ةروهشم كلذب يهو

 يهو اليم نورشعو ةعبرأ سلدت ةنيدم ىلإ جاجدلا ىسرم ةئيدم نمو
 هكاوفلا صخر نم اببو تاهزاتمو رايدو نيصح- روس اهل ةنصحتم فرش ىلع

 رقبلاو متغلا اهبو هلثم اهريغب دجوي سيل ام براشملاو معاطملاو راعسألاو

 ريثك ىلإ اهضرأ نم جرخمو ةريسيلا نامتألاب اهتلمج عابتو اريثك ةدوجوم
 .قافآلا نم

 اليم نوعست رحبلا يو اليم نوعبس ريلا يف ةياجب ةنيدم ىلإ سلدت نمو

 لبج لامشلا ةهج نم الو رجح فرج ىلع اهنكال رحبلا ىلع ةياجب ةنيدمو

 نم لمج هفانكأ ينو ىقترملا بعص ولعلا يماس لبج وهو نويسم ىمسي
 نويرودتفولوقسلاو ضضحلا رجش لثم بطلا ةعانص يف هب عفتنملا تابنلا

 ريغو اضيأ نيتنسفإلاو نوطسقلاو دنوازرلاو ريبكلا نويروطنقلاو سيرابربلاو
 نكال ناولألا رفص براقعلا نم ريثك لبجلا اذه يفو شئاشحلا نم كلذ

 م2, 60, 1, ل

 1 سوف 'دمات 8, 'سوشدمات 1 | جاجزلا طه 4 ٠ 2 ام رئاد] اهرئاد ك ٠ 4 مهعرز ح٠

 5 عابتو] عابت 7 .٠ 6 ايوط ه “.٠ 8 حاجإلا ه4 | سدت 8, ”سلدت 1 ©2011 عاب 5,
 عابيو 5 ٠ 13 اليم ثرمست رحبلا يفو هرب. | ثوعنت] ثومبس 6 .ه 5 تويسم] كوئيسمأ

 م4 ٠ 16 تاتادلا 4 | مفتتملا 8| ةيبلطلا تاءانصلا حل | بيطلا 1 ٠ 17 سرابربلاو 14 |

 دئراز راو 50, دنوارزلاو 1 أ اًضيأ هزلإ ك1 ثشل ٠
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 دالب نيعو طسوألا برغلا ةنيدم اذه انتقو يف ةياجب ةنيدمو ليلق اهررض

 ارحبو ارب اهيلإ ةعتمألاو ةطحنم لفاوقلا اهو ةعلقم اهبلإ نفسلاو دامح ينب

 عانصلاو تاعانصلا نم ابو راجت ريسايم اهلهأو ةقفان اهب عئاضبلاو ةبولجم

 ءارحصلا راجتو ىصقألا برغملا راجت نوسلاجي اهلهأو دالبلا نم ريثكب سيل ام

 داوب املو ةرطنقملا لاومآلاب عئاضبلا عابتو دودشلا لحن اهبو قرشملا راجتو
 اهنم هكاوفلا رئاسو نيتلاو ناريثك نادوجوم اهم ريعشلاو ةطنحلاو عرازمو

 نفسلاو بكارملاو ليطاسألا ءاشنإل ةعانص راد اهبو دالبلا نم ريثكل يفكي ام

 اهميلاقأ نم اهبلإ بلحيو دوجوم ريثك اهتيدوأو اهلابج يف بشخلا نأل يبارحلاو
 ةنكممو ةدوجوم بيطلا ديدحلا نداعم اهبو نارطٌقلاو ةدوجلا غلابلا تفرلا

 ةهج نم اهيتأي رهن اهنم ليم دعب ىلعو ةفيطلو ةبيرغ لك تاعانصلا نم اهبو
 بك ارملاب رحبلا مف دنع زاج مظع ربل وهو ةرجرج لبج وحن نم برغملا
 .هنم عضوم لك يف ءاش نم زوجيو اليلق هؤام ناك رحبلا نع دعب املكو

 موي ناجكتا ىلإ ةياجب نم نأ كلذو دالبلا نم ريثكل بطق ةياجب ةنيدمو
 فيطس ىلإ ةياجبي نمو ضعبو ناتلحرم ةمزلب ىلإ ةياجب نمو موي ضعبو

 يهو مايأ ةسمخ رشب ةعلقو ةياحم نيبو مايأ ةينامث -ةياغابو ةياجم نيبو ناموي

 ينام ةملاقو ةياجب نيبو لحارم تس شافيئو ةياحجم نيبو ةركسب ةلامع نم
 ةرشع ىدحإ ةياجبو نيدم رود نيبو مايأ ةتس ةسبتو ةياحب نيبو لحارم

 .لحارم عبس ةنبطو ةياجب نيبو مايأ ةتس نيرصقلاو ةياجم نيبو ةلحرم

 م تاه

 2 ةطحم مهل | ةمتءألاو] رافسألاو 14 | مم« ارحبو :اهيلإ مللاو 14 .٠ 3 راجت

 ريسايم 14 ٠ 6 ناريثك همي. 14 | رئاسو] رئاس نم ريثكو 14 | اهتم ى: هدو. 2, انهئم اهب
 61 .٠ 8 اهلابحو اهتبدوأ 614 | درجوم هنص هل ٠ و تنرلا] تيزلا ه4 .٠ 10 اهيلإ نأي
 مل ٠ 11 ةرجأرجح 1 | بلاارلا] ةيدسسب © ٠ 12 هزرحير 14 ٠ 13 ناميكتا م, نارا

 © 1, تاحيرا و, ناحيرا هر ناسكيا 26 0هوزو ٠ 14 ةمزلب] ةمزلت ه4 ه٠ 15 ةيغابو ©, هلاغابو

 مهل | رشب] ريشا 8 .٠ 16 ةركلب »  . 17 ةسستو 8, ةددبو 1, هسو ل | رود 21 |

 نادم 2, نيذم © ٠
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 نب دامح اهانب يتلا ةعلقلا بارخم ترم اهنإف اهتاذ يف ةياجب ةنيدم امأو

 لبقو ابتقو يف تناك ةعلقلاو اهبلإ دامح يب ةلود بسنت يِنلا يهو نقلب

 عيمجو ةرخدم مهرئاخذ تناك اهيفو دامح يتبل كلملا راد ةياجم ةرامع

 ال نيماعلاو ماعلا ىقبتف اهب نرتخم ةطنحلاو مهتحلسأ رادو ةنزتخم مهلاومأ

 ام ةبختتملا معنلاو ةلوكأملا هكاوفلا نم اهمو رييغت اهبمرتعي الو داسفلا اهلخدي

 اهيلإ فاضني ام عيمجو اهدالبو ةريثك اهموحلو ريسيلا نمثلاب ناسنإلا هقحلي

 ترثك اذإ مهتحالقو بصحخخو عرز دالب اهنأل باودلاو متاوسلا اهيف حلصت
 انركذ دقو ةحلاص مهلاوحأو عابش رهدلا دبأ اهلهأف تفك تلق اذإو تنغأ

 اهيلع لطم ميظع لبجم ةقلعتم يهو انل مدقت اميف اهئانب تاذ يف اهتفصو اهناح

 يف اهمامأو اضرعو الوط روكذملا لبحلا عيمج ىلع يثبملا اهروس ىوتحا دقو
 الو ايلاع البج اهي رظانلا ىربال جارفنالا ةلصتم ةلهس ضرأ بونجلا ةهج

 .نيبت ال الابج ىري لحارم عبرأ ريسم ىلعو اهنم دعب ىلع الإ الطم افرش
 يف ةليسملاو ابرغ اهركذ مدقت يتلأ ةليسملا اهم اليم رشع ينثا ىلعو

 ةهج يف اضيأ ةملقلا نمو ةعلقلا ةنيدم نم برغملا ةهج يفو ةنبط ضرأ
 ريدغلاو لايمأ ةينامث ةعلقلا نيبو اهنيبو ريدغلا ىمست ةئدحع ةئنيدم قرشملا

 مثاق اهب ثرحلاو ةكرابم نوضرأو عرازم مهلو ودب اهلهأو ةنسح ةنيدم
 نيبو ةريثك مهتالماعم يف تاكربلاو ةدوجوم اهعورز يف ةباصإلاو تاذلا

 .اليم رشع ةينام ريدغلاو ةليسملا

 م, 0, 1, ه

 2 نيقلب] نيكيلب 5, نيحلب خ | يلا همج. 14 | ىينب © ٠ 3 ينب كلمل اراد 3 ٠ 5 رض

 ©6184 .٠ 6 نانإلا] سنألا ت_| ريبلا سيخرلا نمثلاب 4 .٠ 3 اهيف] هيف ك ٠ 9 اهتفصو
 تاذ لإ ةنصو 614 ٠ 10 ين] نم 4 .٠ 12 الظم ق | نيت ت ٠ 13 ةليسملا ناو ظ ٠

 14 ةنيط هل: ةبيط 261 | برغلا ه | قرشملا  ةملقلا نمو ةملقلا ةئيدم نم قرشملا ةهج فو

 (قرشلا 14)4 .٠ 15 ريدفلاو » | ريدنلاو] ريدقلا ةئيدمو 14 ٠ 17 اهعرز © .٠ 18 اليم]
 ةلحرب © ٠
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 قوس ىلإ قيضملا ىلإ ةياجب نم جرخم ةعلقلا ىلإ ةياجم ةنيدم نم قيرطلاو

 نصح تالكات نصحو لزنملا هبو تالكات نصح ىلإ تهر يداو ىلإ دحألا

 هكاوف هبو ةمئاد قوس هبو ةياجي يداو ىلع لطم فرش ىلع وهو عينم
 ىبحيل تانجو نيتاسبو ناسح روصق تالكات نصحبو ةصيخر ةريثك موحلو

 .زيزعلا نبا

 هيو ركب نصح ىلإ سيمخلا قوس ىلإ تفردات ىلإ تالكات نصح نمو

 يرسجي ريبكلا يداولاو ةدتمم عارم ىلع نيصح نصح ركب نصحو لزنملا
 وفراو نصح ىلإ ركب نصح نمو ءارشو عيبو قوس هيفو اهمونجيو اهلصأ عم

 ةياحجن يداو كرتت كانهو ةيرق اضيأ وهو رصقلا ىلإ وفار اضيأ ىمسيو
 روبق ىلإ ءارعشلا ىلإ ةلحرم ديدحلا نصح ىلإ بونجلا ةهج يف رمثو ابرغ

 لزتملا ابو حلم ربن ىلع ةرماع ةريبك ةيرق يهو تروات ىلإ شكارت يب

 يداولا اذهو قرشملا ةهج نم اهتأي داو نطبب ةرفتحم نويع نم اهلهأ برشو

 هب مام ال

 كانهو حلملا يداولا اهنيب قرتخم لابج يهو بابلا ىلإ تروات نمو

 ىلإ هنمو اهررضو برعلا تاراغ لصت انهاه لإو فيخم عضومو قيضم
 .نصح. وهو فئاّسلا

 ضرألا هذهو لزتملا هبو سيمقلا قوس ىلإ روظانلا نصح ىلإ مث

 لبج ىلعأ ين نصح سيمخلا قوسو اهلهأب رضتو برعلا املوجت اهلك

 م, 0,1 هه

 1 نيضملا 21 .٠ 2 تهر يداو ىلإ هدي. لا | تنهار ط, بهو ©, تهو 1 | تالكان]
 تالكبت ه | ابو 2 | تالثكات نصحو 8: وهو ت14 ٠03 وهو هن. 614 ٠ 4 تالكات]

 تالت هل ©0286 تئرّدات 8, تنردات ©, تنردان 1, تفردات ه | اهبمو » ٠ 7 عارم] عرازم خل |

 يرحي] جرخي 4 ٠ 8 هلصأ 14 | اهسونحيو 8: هبونجيو 14, اهيوتحيو © | ميبو] مس © |

 وترا » . 9 رثنار 5, ارثراو 8, وفار 1 ٠ا 310 ةيج هدم. 014 | روبث] روصن 014 ٠

 11 شكارت] شكارن 8, سكارب 1, سكارت هل | تاروت 5 ٠ 13 هب ءام] هيف انب هل ٠ 14 تاررأث
 م, ت'راوات © .٠ 17 هبو هنت. شك ٠
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 يبا

 عفانملاو عرازملا نم هبو هتعنل هيلع برعلا ردقت الو ةيراج هايم هبو

 نيشثالا قوس ىلإ هنمو لبج ىلعأ يف صحف وهو ةطامطلا ىلإ هنمو

 هنوسرحب لاجر هيفو هضرأب ةقدحم برعلاو نيصح رصق وهو لزتملا هبو
 .هلهأ رئاس عم

 هنمو ريغص نصح وهو اكزات لإ نصح وهو تياكلفات نصح ىلإ هئمو

 ىلإ نصح ىلإ نصح ىلإ مث لبج ىلعأ ىلع نصح وهو ةيطع رصق ىلإ
 امبرو ةنداهم يف برعلا عم اهلهأ نوصحلا هذه عيمحو ةلحرم ةعلقلا نصح

 ةقلطم برعلا يديأو ةضوبقم اهيف دانجألا يديأ نأ ريغ ضعبب مهضعب رضأ
 نميف ةيد اهيلع سيلو اهلوتقم ةيد اه برعلا نأ كلذ بجومو رارضإلا يف

 ةنسح ةنيدم يهو بازلا ةنيدم ةنبطو ناتلحرم ةنبط ىلإ ةليسملا نمو

 نم روس اهلعو ريعشلاو ةطنحلاو نطقلاو عورزلاو نيتاسبلاو هايملا ةريثك
 بورض يف ةفرصتم اهلهأل لاومأو تاراجنو عئانص اهبو طالخأ اهلهأو بارت

 .هكاوفلا رئاس كلذكو ريثك اب رمتلاو تاراجتلا نم

 عرازم اهبو ةريغص ةنيدم يهو ةلحرم ةرقم ىلإ ةليسملا نم جرختو

 ةنبط ىلإ ةرقم نمو ريثك مهدنع وهو ناتكلا نوعرز, اهلهأو بوبحو

 ياغاب ىلإ ةنبط نم كلذكو لحارم تس ةياجب ةنيدمو ةنبط نيبو ةلحرم
 .لحارم عبرأ

 نم فلس اميف تناكو ةريبك ةلحرم لولم راد ىلإ اقرش ةنبط نمو

8 0, 1, 

 1 لبج ىلعأ يف سحت وهو هايم هبو هني. © ٠ 3 ةطامسلعلا م, همامطلا 1 ٠ 6 تياكلفات

 طر تناكللمات ©, تناكلفان 1, تناككنات ه ٠ 7 نسح ىلإ نمح ىلإ نصح لإ نصح ىلإ مث ©,

 نصح ىلإ نصح لإ مث 1, همي. هك ٠ 14 اهلمأو] اهامأل جمل. ٠.018 "ىاغاب ه1, ياعاب ب
 لاغا م4 ٠ 20 لرلط 51 .٠
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 لطم نصح اهيفو ةمج تالغو عرازم اهو ةمئاق اهقاوسأو ةرماع ةنيدم رهدلا

 ام ىلإ هنم علطتيو مهدالب يف برعلا لامم ىلإ رظني دلبلا نم دصرم هيف

 سواقنو لولم راد نيبو ةيراج اهب نويع ءام نم مهعرشو ضراألا نم دعب

 لولم راد نم كلذكو دئازو ةلحرم ىلع ابلم ساروا لبجو لحارم ثالث

 نرد لبج نم ةلصتم اهنإ لاقي ةعطق ساروا لبجو لحارم ثالث ةعلقلا ىلإ

 ههايمو اموي رشع ينئا نم وحن هلوطو فارطأآلا ينم ماللاك وهو برغملا
 .سانلا نم مهرواج نم ىلع طلستو ةوخن هلهأ ينو ةلصتم هتارامعو ةريثك

 ةريغص ةئيدم سواقن ةنيدمو ناتلحرم سواقن ةنيدم ىلإ ةنبط ةنيدم نمو
 اهرواج ام ىلإ هب زهجتي اهنمو زوحلا اههكاوف رثكأو نيتاسبلاو رجشلا ةريثك
 عبرأ ةليسملا ىلإ سواقن نمو ةريثك شياعمو ةمئاق قوس اهبفو راطقألا نم

 ناتلحرم ةركس نصح ىلإ اضيأ سواقن ةئيدم نمو ثالث ليقو لحارم

 نم اضيأ هبو ةرامعو قوس هبو لاع بارت ةيدك يف عينم نصح وهو

 .ةفيرطو ةبيرغ لك رمتلا

 لحارم ثالث ساروا لبج فرط لفسأ ين وهو سداب نصح ىلإ هنمو
 الإ هنع جورخلا نم هلهأ عنمت و هضرأ كلمت برعلاو هلهأب رماع نسح وهو

 .لايمأ ةعبرأ ةليسملا ةنيدم ىلإ هنمو مهنم لجر ةرافخم

 م 0, 1, ذ

 2 برعلا] برغلا © | ملطتيو مدالب يف برعلا] علطتيو هنم (برغلا ى) برملا 1
 3 هنم شرألا 14 | لوم راد 8, لولم زاد © | لحارم ثالث سواقنو " .٠ 4 ساروا لبجو
 لحارم ثالث اهتم هت. 14 | ساروا 8, ساروا © | ممو6 ةحرم: اهنم ١ | لوم
 ري .05 ساراواط | ةعطق همي. 1 ه | ةلصتم] هدب 0, ةعلث آخ ثتارد 51 ٠ 6 موو: برغل:

 هب ةلصتم 0, هب لصتم 14 | وهو] يهو 014 | ةينع 614 | اًهوطو © | اءري] اليم 6 ٠
 7 هترامحعو 6 .٠ 8 ةئيدمو ن0. 6 | سون » | ةريغص ةنيدم] ةريغص ن14 ٠ 9 زرجملا

 همن, ه | زهجتي] زرجتي © | هب ص608 .٠ 10 اهيو] اسر ت54 | ةليسسملا 8
 11 ثالث | لحارم ثالث © | ةركلب م1, ءركسب 6, هركسل خل ٠ 12 تارامخو1خ |
 هيو 216.: هيفو 014 | اًضيأ هي. 6 .٠ 14 سداب] سواب 2, سوام 0, "سوات 1, سران ة |

 يف هم. 14 . 15 همأبإ لهآ 1ه | هضرأ] ههأ ه ٠
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 لحارم عبرأ ىلع يهو ةليم ةنيدم دامح ينب ةعلق ةنيدم نم يرشلا ينو
 اهنساحمو ةريثك اههكاوفو رامثلا ةنكمم راجشألا ةريثك ةنسح ةليم ةئيدمو اهنم

 اهجراخي مكمم برعلاو ةلمج رباربلا طالخأ نم اهلهأو ةقدغ اههايمو ةرهاظ
 .ةياجب بحاص زيزعلا نب ىحب ةعاط ين تناكو

 لبج امهئيب لصيو اليم رشع ةينامث ءاوهلا ةنيطتسق ةنيده ىلإ قرشلا يف اهنمو

 ووذ ريسايم اهلهأو راجتو قاوسأ اهبو ةرماع ةنيطنسقلا ةئيدمو هب قيرطلاو

 ةطنملار راخدألاو ثرحللا يف كراشتو برعلل تالماعمو ةعساو لاوحأو لاومأ

 نمسلا كلذكو ريك اهب لسعلاو دسفت ال ةنس ةئام اهرماطم يف اهب مبقت

 عبرم عطقنم لبج ةعطق ىلع ةنيطنسقلا ةنيدمو دالبلا رئاس ىلإ اهم هب زهجتي
 اهبرغ يف باب ةهج نم الإ ناكم نم هيلإ لصوتي ال ةرادتسالا ضعب هيف

 اضيأ رباقملا عمو مهاتوم نوئفدي ثيح اهلهأ رباقم كانهو ةعسلا رشكب سيل

 راد هبو هنم اليلق الإ هلك مدهت دق رصق هبو لوألا مورلا ءانب نم مثاق ءانب

 .ةيلقص دالب نم ةمر“ بعلمب هيبش مورلا ءانب نم بعلم
 دقعلاك اهتاهج عيمح نم يداولا اهب طيحم ةنيطنسقلا ينعأ ةنيدملا هذهو

 الإ ةماق فصن نم رثكأ ولعي روس اهلخاد نم ةنيدملل سيلو اهب اريدتسم

 قرشلا ي ةرطنقلا بابو برغلا يف ةليم باب ناباب ةنيدمللو ةليم باب ةهج نم
 عارذلاب عارذ ةئام ىلع فشي اهولع نأل تاءانبلا بجعأ نم ةرطنقلا هذهو

 يداولا ةعس يف اهددعو ٍلفس يسق ىلع ايلع يبسق مورلا ءانب نم يهو يشاشرلا

 8 0, 1, ف

 ٠  1كيمله ى | اييكارفو] اهيكاون 2 .٠ قرشلا 14 | ةنيدم عا. هج. 1 هل | ةليبإ ةليلم ح 1

 ةئيدم هرص, 14 | ىوشلا © | لصيو] 5 .٠ © ئيرغلا ديع 4 ٠ ةتدغ] ةبذع حل | ريربلا ه 3
 هيلإز اهيلإ 10 .٠ © و اهنم هم. .٠  14لاومأو لاوحأ 7 ٠ وذ يت 6 ٠  4لصفيو 0, لصفقو

 ريثكب] ريكي ه | ريباقم 2 © | ثيح] اهيفو | ريباقملا 11 .٠ و تمعزو | يل هس ه4

 ةذم'رث ط, همر 0, ةمارت 1, همرت 013.٠ مثاق] يدق هل | ليلق م4. | هنم] وهر ك 12 ,٠ م6

 اهددعو تادع] ٠018 ةيم باب ةهج نم الإ همي. 1خ 15 ٠ ةنيطتق مل | طيخح ك 14 .٠ 4
 : [ اهددع يف اهيلع
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 ا

 اهانفصو اك يهو برغلا بناج ىلي امم اهنم ثالث ىلع لخدي ءاماو سمح

 سوقلاو يداولا لفسأ ءاملا اهب يرجي ىلوألا سوقلاو سوق ىلع سوق
 نيسوقلا يابو يناشلا ربلا ىلإ زاوجلاو يثملا اهرهظ ىلعو اهقوف ىرخألا
 لجرأ سوقلاو سوقلا نيبو لبحلا ىلع ناتدرفم امه امنإف ةنيدملا ةهج نم نيتللا

 يبسق لجرألا باقر ىلعو هلويسب هلمح دنع ءاملا ةرداصمو ءاملا ةرضم عفدت

 العف هليس دنع تاقوألا ضعب يف ءاملا داز امبرف راغص تانبلاك ةغراف

 .ءانبلا نم هانيأر ام بجعأ نم يهو تاجرفلا كلت يف رمو لجرألا

 رجح اهباب ةبتعو الإ ةريغص الو ةريبك راد اهلك ةنيدملا يف سيلو
 ام اهنمو نيرجح نم نوكي ام اهنف باوبألا تاداضع عيمجج كلذكو دحاو

 يفو دلص رجح اهلك اهضرأو بارتلا نم اهؤانبو راجحأ ةعبرأ نم نوكي

 اهم ىقبت كلذلو رجحلا يف ةروقنم عبرأو ثالثو ناترومطم اهنم راد لك

 اهب طيحيف بونجلا ةهج نم يلأي اهيداوو اهئاوه لادتعاو اهتدوربل ةطنحلا
 ابرغم رميو لامشلا ةهج يف ريدتسيو ةنيدملا رئاد عم اقرش رمبو اهيبرغ نم
 يداو يلرغ يف رحبلا يف بصي نأ ىلإ المش ريسي مث لبجلا لفسأ ىلإ

 اهو ةلصتم صوحف ىلع ةلطم يهو هللا دالب نصحأ نم ةنيطنسقلاو رهس
 عمو ةنيدملا لخاد يف املو ابهتاهج عيمج يف ةدتمم ريعشلاو ةطنحلا عرازم

 .اهقرط نم ال راصحلا تاقوأ دنع هب نوفرصتيو هنم نوقتسي ىقسم اهروس

 ةئيدم ىلإ ةنيطنسقلا نم كلذكو لحارم ثالث ياغابو ةئيطنسفلا نيبو

 2, 0, 1, هذ

 1 اهانفصو] انفصو م ٠ 2 سروقلاو مم.] سرقلا 8 | لوألا ى . 4 نيتلا] نألا 56 |

 نيتدردفم 000. ٠ 5 مفدت] مفرت هل | ءاملا هل. هنصب 0184 | دنع] نع ه4 ٠ 6 ىلنْه ٠

 7 تاحرفلا ه: تاخرنلا »© 1 | ءانيأر 8: يفر هعأف ٠ 9 ميم تاداضع 1 ٠ 10 بادتلا نم]

 بارتلاب 1خ .٠ 12 طيحين] طيحم كه | ابس] هب © ٠ 13 الامش سابرثم رييو نب. 614 ٠

 15 رهس] نهد ىف | ةلظم © ٠ 17 نوقسب مه | هنم هزه. © | هب ممو: هر. 20, هنم 14 ٠

 ٠  14ةليدم هرر. 18
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 اليم نوسمخ ةياجب ىلإ لجيج نمو لدجيج ىلإ اهنم ةعبرأ مايأ ةتس ةياحب

 لحارم عبرأ ةياجم ىلإ اهنمو لحارم سمخ سبرا ىلإ ةنيطنستلا نم كلذكو
 ةملاق ىلإ اهنمو ناريبك ناموي شافيت ىلإ اهلمو ناموي رشب ةعلق ىلإ اهنمو

 مايأ ةتس نيدم رود ىلإ اهنمو مايأ ةثالث نيرصقلا ىلإ اهنمو ناريبك ناموي

 .برعلا ضرأ يف ناموي لقلا ىسرم ىلإ اهنمو
 ىلإ ةراف صحف ىلإ ربنلا ىلإ ةئيطنسقلا نم ةياجم ىلإ ةئيطنسقلا نم قيرطلاو

 ىلإ هنمو ادج عينم نصح سيدلكو سيدلك نصح ىلإ فلخ يب ةيرق

 فرج ىلع سيدلكو قدنخ الو لبج امهنيب سيلو اليم نورشع ةئيطنسقلا

 .ةنيطنسقلا ربن ىلع لطم
 لايجلا مظعأ نم وهو لايمأ ةينامث واحس لبج ىلإ سيدلك نصح نمو

 دعصيو () ىمسي نصح هالعأ ىلعو اكلسم ابعصأو ءاقترا اهامسأو اولع

 لايمأ ةئالث نم وحن اضيأ هالعأ يف راسيو لايمأ ةسمخ نم وحن هالعأ ىلإ
 لفسأ ىلإ هنم ردحنيو هزوجت الو هريغ ىلإ برعلا هادعتت ال لبجلا اذهو

 دنس يف ةيرق يهو فسوي قوس ىلإ هعم رميو لاش يداو ىمسي كانه داو
 .ةبذع هايم هقرتخت لبج وهو اليم رشع ينثا كولسلا عنتم لبج

 يهو ةناصحلا ليلق طيسب يف نصح وهو يودنز يب قوس ىلإ هنمو

 هذهو مريلا كلذ يف اهنودصقي ةيحانلا كلت لهأو ةعمجلا يف موي اهل قوس
 لهأ مهو نصحنو ةعنم محلو تاهجلا هذه نورمعي موق ريربلا نم ةليبقلا

8, ©, 1, 

 1 لجح م. 1| لج نمر] اهتمو هك ٠ 2 سرا 205: سريا 2, سرنا ©, ىسرم 1, قيدم

 ملا عبرأ] نمت 4 . 3 سافيت » ٠ 4 نيرمقلا] رصقلا 8 | رود] راد ه ٠ 5 برعلا] برغلا
 2, برغملا © ٠ 6 ةنيطتست طتو و48. | ةراث] هران 1خ ءا7 سدلك 6 | سيدلكو] نصحو

 سدلك 014 ٠ 9 لظ 6 . 10 نيدلك] سيدلت 5 ١ 11 (-) ىمسي هن. 14 + 12 ةئالثز

 ةعبرأ [خل ه0 013 ردستيو] رذحتتو © ٠ 14 ىمسي] ىمسي دأو وهو م | لاشرث © ٠ 15 عينم

 14 | انثا همه. ٠ا 16 يوادنز 5, يودنإب 0, ىوذزب 1, يرودزم كك . 17 يف مما هصن

 © 4 ٠ 18 مرت ريربلا نم] مرق م 61, موت ه | نسقو] نيمّتر هل ٠
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 الإ مهنم دحؤت ال مهمزلت يتلا تايابحلاو ضعب ىلع ضعب مايقو فالخ

 اهيلع مه يبلا مهدئاوع نمو يحاونلا كلت يف مهيلع لاجرلاو ليخلا لزن دعب

 يكاش وهو الإ هريغ عضوم ىلإ هعضوم نم يشع ال مه ريبكو مه ريغص نأ

 .ةيطمللا ةقردلاو حمرلاو فيسلاب حالسلا

 ةراغملا ىلإ هنمو لزاملا هبو بارخن نصح وهو ةلات ىلإ نصحللا اذه نمو

 ةنيدم يهو لجيج ةئيدم ىلإ عرازملا ىلإ لولب دجسم ىلإ رحبلا لحاس ىلإ

 كلملا لوطسأ اهب رفظ الو ضبر انو اهب طيحم رحبلاو رحبلا ةفض ىلع

 كانه اونبو اهنم ليم دعب ىلع لبج ىلإ ةئبدملا نع اهلهأ عفترا راجر مظعملا

 نمز ناك اذإو لحاسلاو ىسرملا اونكس ءاتشلا نمز ناك اذإف ةنيصح ةئيدم

 نصحلا ىلإ مهعئاضب ةلمجو مهتعتمأ اولقن لوطسألا رفس تقوو فيصلا
 نورجتي ةفضلا يف رئاجتلا نم ريسيلاب لاجرلا يقبو رحبلا نم ديعبلا ىلعألا
 الو نكام اهب سيل راوسألا ةملثم رايدلا ةمدهم بارت نآلا ىلإ يهو

 ةريثكلا عورزلاو لسعلاو نمسلاو نابلألا اهب ةنسح. ةنيدم يهو نطاق اهرقب

 ىلإ لجيج ةنيدم نمو ردقلاو بيطلا يِ يهانتملا ددعلا ريثكلا توحلا امو

 ىلع ةيروصنملا نصح ىلإ روزرزلا جف ىلإ ةيفاعلا رئازج ىلإ نطيغزم فرط

 ةياجن ىلإ لمحب اهنمو صحلا نداعم ابو ةرماع ةيرق يهو ةسوتم ىلإ رحبلا

 .اليم نوسخخ ةيرصانلا ةياجي ىلإ لجيج نم كلذكو اليم رشع انثا امهنيبو

 ىسرم وهو اهبيبونج ةهج يف امهنم ىسرم نايسرم اضيأ ال لجيج ةنيدمو

 م, 0,1 ه

 5 ةلاث 8: هلت 0, ةلاث 1, هل هى | ىلإ مم. هدص. هل | ةرافلا 8 ٠ 6 ةنيدم يهو] ةنيدم لجيجو

 ةريغص 14 ٠ 7 طيحيإ طيحم 04 | لوطسأ هه. © ٠ 8 مظملا هوت. 6 | ةنيدملا نع هس.
 614 | اهنم] ةئيدملا نم 614 | كلانه ه ٠ 11 ةغتلا - رسسيلاب] ةغفض يف راحتلا نه ريلاب ه ٠

 12 ىلإ همن. خف +٠ 13 اسرتب] ابرقي 6ث م 14 يف همم. 614 .٠ 15 نطيغزم 0

 نةيطرم 8, نطيعرم ه | روز'رازلا 21, رورزرلا 0, روزدزلا هل ٠.0 16 ةسوتم] ةسونم © ٠
 17 ةيرمانلا] ةيئارصتلا 0 .٠ 18 اءهنم] اهنم 614 ٠



 لحل

 ةهج نم اهاسرم امأو قذاح ليلدب الإ لدي ال بعص هيلإ لوخدلا رعو

 ءاسرإلا نسح ضوحلاك ةكرحلا نكاس وهف ءارعشلا ىسرم ىمسيو لامشلا

 .لمر وهو هرغصل بكارملا نم ريثكلا لمتحي ال هنكال هب
 ءزجلا اذه ندم رصخآ رهو اليم نوعبس لقلا ةنيدم ىلإ لجيج نمو

 ةرماع ةريغص ةنيدم رهدذلا فلاس يف تناكو ةرماع ةيرق لقلاو موسرملا
 ىلإ لقلا نمو ربلا ةهج نم هفنكت لابحلاو تارامع هيلعو ىبسرم يه نآلاو

 .اهيلع برعلا تبلغت ضرأ يف قيرطلاو ابونج ناتلحرم ةنيطنسقلا ةئيدم

 امهئيبو فيطس نصح بونجلا ةهج ىلإ ةباجب ةئيدم نم ةبرقم ىلعو
 هايملا ريثك وهو ةنيدملاك قلخلا ريثك رطقلا ريبك فيطس نصحو ناتلحرم
 رئاس ىلإ اهب هترثكل زوجلا لمح اهنمو هكاوفلا نم بورضب ةرمثملا ةرجشلاو
 ةنيطنسقو فيطس نيبو اصيخر اهب عابيو نسح بيطلا غلاب وهو راطقألا

 .لحارم عبرأ

 نيصح نصح هبو ةماتك لئابق هبو ناجكيا ىمسي لبج فيطس برقبو
 ةهج نم هفرطب لصتيو دامح ينب ةلامح نم اذه لبق ناكو عينم لقعمو

 .فصنو ةلحرم ةياجب نيبو هنيبو ةوالج ىمسي لبج برغلا

 مرك مهيفو ةنوبو لقلا ضرأ زواج نأ ىلإ اهترامع دتمت ةماتك ةليبقو

 ىتح فايضألل لاجرلا مركأ مهو مهدحأب لزن وأ مهدصق نمل ماعط لذبو

 مهدنع متت الو مهم نيلزادلا فايضألل مهدالوأ لذب كلذ عم اولهستسا

 0 تا

 ٠ هيلإ هر. هل | اهاسرم] اهيسرم © ءا2 رهو 4 . 4 ثدم هضم . 5 "لتلاو» 1

 ٠ فيلطس نصحو] رهو هل 9 ٠ ناتلحرم انهنيبو هنت. حل 8 ٠ © ةئيدم 050. 14 | بلغت 7
 ةنيطّسقو م 11 .٠  8ةرمثلا ©: ريثلا ت14 | اهنمو] هنمو 6 | رئاس ىلإ]إ رئال 10

 13 تاجكنيا ق: تاجككنا م, ناجكتتا 1, تاحكبا .  14 ميثم] ميلق © ٠ 15 هوالح ت

 مل ٠ 16 اهتارا# 18 | هنوُيو ط, هنربو 0, هتودو 1, هنوف لا 0 17 مدخأب] مس 14
 18 لذب هرج. ه | ميم هص. 0 .
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 ىرت الو ةدارإلا مهنم اوقلتيل فايضألا نم مهئاتبأ تيبمب الإ ةغلابلا ةماركلا

 تغلبأو كلذب كولملا مهتباصأ دقو ةتبلا كلذ نع عجرت الو اراع كلذب ةماتك

 ءيبش نع اولوحت الو كلذ يف مهتداع نع اوعنتما الو اوعلقأ اف مهتاياكن ُُق

 فالآ ةعبرأ وحن الإ باتكلا اذهل انفيلأت تقو يف ةماتك نم قبب ملو هنم

 ةماتك لئابق فعأو ابوعشو لئابقو اريثك اددع كلذ لبق اوناكو لجر

 ال مدقلا نم مهأل فيطس ةهج يف ناك نم لمعلا اذهل مهم العف مهلقأو

 يلا تاركتملا هذه نم ءيش لعف نونسحتسي الو هنو زيجتسي الو كلذ نوري

 .ءاوهلا ةنيطنسق ميلاقأب ةلصتملا اهلبجأبو لقلا ةهجي نونكاسلا ةماتك لئابق اهتأت

 فيطل نصح وهو ناموي امهنيبو ةمزلب ىمسي نصح ةنيطنسق نم ةبرقميو

 قدغ اضيأ اهؤامو ةبيط رابآ اهبو قوسو ضبر اهو ةعنمو ةزع هلهأ ينو
 كلت لهأ ركذيو ةميدقلا رابكلا ةراجحلا هؤانبو حيفأ صحف طسو يف وهو

 ايلاع جراخس نم نوؤارلا هاري روسلا اذهو حيسملا ديسلا مايأ نم هنأ ةيحانلا

 روسلا ىلإ رظانلا رظن اذاف راجحألاو بارتلاب ةمودرم اهتاذ يف ةنيدملاو ادج

 ضرأ نأل اروس اهل دجي مل ةئيدملا لخخد اذإو الماك اروس ىأر جراخ نم

 .ءانبلا يف بيرغ اذهو انركذ امك ةمودرم يهو تافرشلل واسم نصحلا
 نصح هتاذ يف وهو ةركسب لامعأ نم ةرماع ةعلق وهف رشب نصح امأو

 ةياجن نيبو اهنيبو برعلا يديأ يف نآلا يه تارامع هلو ليج لقعمو ليلج

 تافص نم انركذ دقو ناتلحرم امهيبو برقأ ةنيطنسق ىلإ يهو مايأ ةعبرأ
 .ةيافك هيف اه ءرحلا اذه هنمضت امم عاقبلا بئارغو دالبا

 طب 0, 1,

 1 اوقلتيلإ اوكلبيل ل .٠ 2 مهتباصأ دقو »©: مهتباصأو 14 ٠ 3 مهتباكن 14 | ارماتا]
 اولقتنا 14 ٠ 6 مهنم هم. ل | لملا 14: نفلا 26 | مدقلا نم همجي ه4 ٠ 8 ةهجب] اهج
 014 | اهلبجأبو] اهلابجأو اهميلاقأو ©, اهلبجأو اهيلاقأو 14 | ةنيطشمن م, هنيطدلق 1 |
 ىوملا 4 ٠ و ةئيطتلت » ٠ 11 ةراجحلاب 01 + 13 ادج هه. 614 | اهتاذ يف] لخاد نم
 مل | المك روسلا] جراخ نم الماك اروس ىأر رولا 1خ ٠ 4 نألإ الإو مل . 17 ليعمل

 ليفح 14 .٠ 18 ةنيطنسقلا 2 ٠ 19 امه عاقنلا] ام عالبلا ه ٠
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 هلابجو هناوجأو ءزجلا اذهب رحبلا لحاوس ركذن نأ اضيأ انيلع يقبو
 رحبلا اذه لحارس ركذ انهاه انئكي سيل ذإ ةيسورو اريوقت هلايمأ ددعو

 عبارلا ميلقإلا يف يتأب ام هنمو ثلاثلا مبلقألا يف يلأي ام هنم هنأل هتلمج ىلع

 ةموسرملا ءازجألا هذه نم ءزج لك يف لصحت ام هنم ركذن نأ كلذل بجوف

 .هنوعو هللا لوحم قسنو لاوت ىلع هلك كلذب يأنو

 انمدق اك حلملا رحبلا ةفض ىلع ءزجلا اذه نم نارهو نأ كلذ نف

 ريوقتلا ىلعو اليم نورشعو ةسمخ ةيسور ةناشم فرط ىلإ اهنمو اهركذ

 يهو اليم رشع ةينامث وازرا ىسرم ىلإ ةناشم فرط نمو اليم نوثالثو نانثا

 دالبلا نم ريثك ىلإ اهنولمحو راجتلا اهب ريسيف ةطنحلا اهبلإ بلجت ةريبك ةيرق

 امل ةريغص ةليدم يهو نوجلا عم رحبلا ىلع متاغتسم ىلإ اهنمو

 ىلإ لطم لبج ىلع روسو ةريثك هايمو نيتاسبو تانجو تامامحو قاوسأ

 ةعبرأ ةيسورو اريوقت اليم نوثالثو ةعبرأ هريوقت نوحلا اذهو برغلا ةيحان

 .اليم نورشعو

 ةيسورو اليم نورشعو ةعبرأ اريوقت حورف ضوح ىلإ مناغتسم نمو

 يل حورف ضوح يلو ةرماع ةيرق هيلعو نسح ىبمرم وهو اليم رشع ةسحخ
 لبجأ نيب ةنيدم يهو رحبلا نم لايمأ ةتس ىلع ةنوزام ةنيدم قرشلا عم ربلا

 نكاسمو ةرماع قاوسأو نيتاسبو عرازمو راهمنأ الو قدنخ لفسأ يهو

 م5 6, 1, ل

 1 اضيأ همن. 014 | ءزجلا] رحبلا 4 ٠ 2 انهاه هدي. © 14 | رسبلا] ءزجلا ه ٠ 3 ىلع

 نأل هتنج 5, هأل هتلسجيب © هل, ركذلو اهتلمي 1 .٠ 5 قسنو لاوت] يلاوتلا ه | هنوعو] لات

 مل ٠ 6 اهركذ انمدق] انركذ ©6184 ه٠ 5 ةناشم  ةيسور هدو. © | اليم هدتت. ل ٠ 8 ةئاّتثم

 م | اهزرا ©, ءازرا 5 راوزا ه ٠0 د0 مئافتمم 8, ما تسم © ٠ 12 (14) حورف س هريوقت

 تزل. ه | أريوقت همت. 61 ٠ 14 مئاق تسم © | سورف 7, خوارف 1, جورف 26 ©ههزء |

 اليم رشع ةمخخ ةيسورو 0693.14 ٠0 15 حوأرف 8, جوزت 6, خوارف ], جورف 286 6]006 ٠

 16 قرشلا 4 | ةنوازام 8, هنوزام 6 هل, هنو'زاء 1 | ىلع] ىلعو هم94., ىلع ةنوزاه ةئيدمو 2

 ةمعزو ٠ 17 امور اط ع[4 .
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 هكاوفلا نم بورضب: ريربلا نم فانصأ هيلإ عمتجي مولعم موي اهقوسلو ةقنوم
 اهرثكأو ةفص دالبلا نسحأ نم يهو اهب ريثك لسعلاو نمسلاو نابلألاو

 ْ .ابصخنو هكاوف

 اريوقت رحبلا يف جراخن فنأ وهو جوج فرط ىلإ حورف ضوح نمو

 5 انوج ذحخأت فرطلا اذه نمو اليم رشع انثا ربلا ينو اليم نورشعو ةعبرأ
 نورشعو ةعبرأ مامحلا رئازج ىلإ نوجللا عم فرطلا اذه نف بونجلا ةهج ىلإ

 يداو بصم ىلإ مامحلا رئازج نمو ةيسور اليم رشع ةينامثو اريوقت اليم

 رشع انثا نوجللا طسو يف نيتارفلا عولق ىلإ هنمو اليم نورشعو نانثا فلش

 عم اليم رشع انثا سنت ةنيدم ىلإ عولقلا نمو ضيب ةابج عولقلاو اليم
 10 فرط ىلإ جوج فرط نم كلذف لايمأ ةتس نوحلا فرط ىلإ اهنمو نوجلا

 .اليم نوعبرأ ةيسورو اليم نوتسو ةتس اريوقت نوجلا

 يف اعلاط اوككتما نمو لايمأ ةرشع اوكتما ىمرم ىلإ فرطلا نمو
 ىسرم وهو اليم نوثالث ةيسورو اليم نوعبرأ اريوقت روقو ىسرم ىلإ نوجلا

 .نوجللا رخنآ يف روقوو اهريغ نم رتسي الو ةيقرشلا ميرلا نم رتسي قيض
 15 اميف لاشرش انركذ دقو اليم نورشع كشر. ةنيدم ىلإ روقو نمو

 ريبك لبج امهنيب لصتي رحبلا ىلع اليم نورشع> لاشرشو كشر, نيبو مدقت

 8م 0, 1, ذ

 1 ةقلوم] ةقلوم لا ءا03 بصخو مل ءا 4 جوآرف 2, خورت 614 | جورج للا حوج 51,

 جرج © ٠ 5 ذخأي 04, ذخأب 1 | انوج] نوج 1, جوج نوج ه .٠ 6 س مامحلا رئارج لإ
 ةيسور 7"* ءا7 بص»] بصق 4 ٠ 8 نيتارنلا ©: نينارفلا » عل ممد عمم اهه), فيئا'رفلا

 1, نساوءلا 4 ٠ 9 اليم 31. 1"* | شيب ةادج عولقلاو هدد. 14 | رشع انئا س عولقلا نمو 1"* ٠
 10 ممو: لايمأ ةتس : ضيب ةابج عولقلاو 1 | كلذكن ه | جوج 8,حرج 1 ٠ 11 نروجلا

 ]136. 4 ٠0 12 سرم 011.1 | نمو ل يسرع هزي لا | ركتما طاو 1 | اوعكتما ةلغ] وكتما

 0, ركل 4 ٠013 روثو 5, روتر 6, زوهو 1 ٠ 14 روثرو 81, قورترو 6, زوتروو ث ٠
 15 روقو] قورفر © | كشرب 1 | لاشرم] لاشرشو كشرب 614 ٠ 16 اليم نورشع 6

 نمعزو | اهنيب هرب لآ ٠
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 في

 وهو لاطبلا فرط ىلإ لاشرش نمو ةعيبر نومسي ريربلا نم موق هنكسي عينم

 رحبلا يف ةريغص ةريزج فرطلا اذه لباقيو اليم رشع انثا رحبلا ين جراخت

 اليم نيعبرأ ةيسور عطقي نريملا اذهر روه نوج ءادتبا لالتبلا فرط نمو

 رحبلا نم دعب ىلعو نوجلا طسو يف ةريغص ةهيرق روسو اليم نوتس هريوقتو

 هنم صلختيو دحأ هيف طقسي ال راصقأ اهناكمو توحلل نودايص موق اهبو

 .ةتبلا
 دقو اليم رشع ةينامث انغزم ينب رئازج ىلإ روه نوج رحتآ هنمو

 سوفدمات ىلإ اهنمو الوأ دالبلا تافص يف ركذلا نم ىضم اميف اهانركذ

 ىسرم ىلإ هنمو ةلصتم عرازمو ةرامع هيلعو ىبمرم وهو اليم رشع ةينامث

 .اذه لبق هانركذ دق جاجدلا ىسرمو اليم نورشع جاجدلا

 نمو اليم رشع انثا رحبلا لخخدي فنأ وهو دانج ينب فرط ىلإ هنمو

 .اذه لبق اهانركذ دقو اليم رشع انثا سلدت ةنيدم ىلإ دانج ينب فرط

 اريوقت اليم نورشعو ةعبرأ ةللا دبع ىنب فرط ىلإ سلدت ةنيدم نمو

 ةيسور كوفز نرج ىلإ هللا دبع ينب فرط نمو اليم نورشع ةيسورو

 اريوقت ريبكلا سهدلا ىلإ نوفز نمو اليم نوثالث اريرقتو اليم نورشع
 ةينامث ريغصلا سهدلا ىلإ هنمو اليم نورشعو ةسمخ ةيسورو اليم نوثالث

 .ةريثك عرازم يهو لايمأ ةسمخ ةيرج فرط ىلإ سهدلا نمو لايمأ

2, ©, 1, 

 1 رحبلا يف ةريغص - لاشرش نمو هت. ف ٠ 3 روهس 23 ٠ 4 يف ةرينص ةيرق همص اهو. 1|

 ىلعر] ىلع ه4 ٠ 7 انغ'زم م, انعزم 1 .٠ 8 الوأ هه. 014 | سوفادمات 8, سونذمات ©,

 سو'دمات 1 ٠ 9 تارامح ق ٠ 10 جاجالا مج, جاجرلا هل | دق جاجدلا ىسرمو] دقو 014 ٠
 11 اذه لبق - ىلإ هنمو همن. © | ينب هه. هل | اليم رثع انثأ فرط نمو هدص. 4 . 13 سنلدت

 81 | اليم تورشع -اريوقت مج. 6 ٠14 ثوفز] نوفر », نوفصا لا ٠15 نوثز 5,
 نونزأ 6, نوقز 1 ثرغفصا مهل | سهدلا ةعاجام م 28, سفدلا © + 6 ثورثعو ةسخل] نوح

 8 | سّهدلا 1 . 17 نسهذلا نب نمادلا 1 | هبرج 8, هيرج 0, هبارج 1 ٠
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 انثا رحبلا يفو لايمأ ةينامث ربلا يف ةياجب ةنيدم ىلإ ةبرج فرط نمو
 لإ ةياجي ةنيدم نمو قرشلا ىلإ رظني نوج يب ةباحجمي ةليدمو اليم رشع

 ىلإ ةسوتم نمو لايمأ ةينامث ةيسورو ريوقتلا ىلع اليم رشع انثا ةسوتم

 جف ىلإ ةيروصنملا نمو لايمأ ةرشع .,وقتلا ىلع نوجلا طسو يف ةيروصنملا

 دحأ رحبلا يف جراخ فرط وهو نطيغزم ىلإ هنمو اليم رشع انثا روزرزلا
 .اليم نوعب رأو ةسمخ ةياجن ىلإ فرطلا اذه نف اليم رشع

 .لايمأ ةسخ لجيج ةنيدم ىلإ نطيغزم نمو
 جف نمو اليم نورشعو ةسمخ ةيسور روزرزلا جف ىلإ ةسوتم نمو

 .اليم نورشع ريوقتلا لع لجيج ىلإ روزرزلا
 نم يتأي داو طقسم كانهو اليم نورشع بصقلا يداو ىلإ لجيج نمو

 .بونجلا عم ةليم رهظ

 ةيسورو اليم نوثالث ريوقتلا ىلع ةنوتيزلا ىسرم ىلإ بصقلا يداو نمو

 ةيلاع ةأبجو لابج يهو نامحرلا لابج لوأ ةنوتيزلا ىسرمو اليم نورشع

 يف نآلا مهو اب نوئكاس سانو رايد هبو لقلا ىلإ اهبنمو رحبلا ىلع ةفرشم

 امنإو مهراثآ نم ائيش اهم نوقبي الو لابجلا ىلإ نولحري لوطسألا رقس مايأ

 .طقف لاجرلا فيصلا نمز يف لقلاب ىقبي

 .اليم نورشع ةروتسا ىسرم ىلإ لقلا نمو

 مطب 0, 1,

 1 ةيرج 8, هبرج 01 | ةنيدم هم. 14 | هباحم 0 هل هياجن 1 . 2 هياحب مع. كل | نمو]

 نيبو لا هلا 3 ةبوتم مه.] ةسولم 2, هسوتم 0, هسولم مل | ةسوتم 6|2.] ةسونم 2 هل, هسوتم
 6 . ه4 حق 1 ٠ 5 رثز'رزلا >4, رثز'رازلا 1 | نطيغرم 8, نطيعرم (» هي, نطيضشازم 1 ٠

 6 اباحي 1 ٠ 7 نطيغرم 8, نطيغزم ©, سضيغزم 1, نطيعزم ل ٠ 8 ةسولم 8, هسوتم ]و
 هسوتم هل | حف زو م11 روثزاررلا 21 . و روثز'رارلا ه1 ٠ 10 بّسصقلا 2[ ٠ 12 بلصقلا
 م11 نوتيزلا 6©5 ٠ 13 هنوتيزلا 8, هنونلزلا 1| لايج م.] ليج ه ٠ 14 هبو للا ىلإ اهنمر]

 اهم 8, ابمو لقلا ىلإ هنمو © | مايأ  ايإ نمز فو 14 ٠ 15 نولحري] نولحدب 614 | ا
 هب هك | مراثآ] مئانبأ خ ٠ 16 لقلا] هب 14
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 رشع ةينامث ةيسورو اريوقت اليم نوثالث مورلا ىمرم ىلإ ةروتسا نمو

 .اليم

 موق اهو ةطبار يهو اليم رشع ةينامث شوكت ىلإ مورلا ىسمرم نمو

 . اليم رشع ةينامث ءارمحلا سأر ىلإ اهنمو نونكاس
 5 ةنيدم ركذنسو لايمأ ةتس نوجلا عاق يف ةلوب ىلإ ءارمحلا سأر نمو

 ليم انئام ةيسور ةنوب ىلإ ةياحب نف هللا ءاش نإ اذه دعب يتأي اميف ةنوب
 ةقاطلا بسح ةيافك هيف امب دالبلا هذه عضو نم هانركذ امب انيتأ دقو

 .همحتسمو هلهأ وه اك اريثك كلذ ىلع هلل دمحلاو

 هنم يناثلا ءرجلا هولتيو هلل دمحلاو ثلانلا مبلقإلا نم لوألا ءزجلا زجن

 10 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 2,0 آه

 1 ةروتسا نمو] هروتسا ىسرم نمو © | هاروتسا» ٠03 شاوكت » سوكت هل |
 موقو ةطبأر ابو 4ك ٠0 5 ةئوي ©, هلوُي 21, هلوف لا 06 هلوي* 714 057 امب مع امخ

 14 ٠.08 كلذ ىلع) همن. © | هقحتسمو س كلذ ىلع ه3. 1, نيملعلا بر 4 هاو سزجن

 لامت هللا همت. 01 | زجن] ىفقثا انهو ح | لامت] هدحو هل ٠
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 ملاقأو ندم نم لمح ثلاثلا ميلقإلا نم يناثلا ءزجلا اذهب عقو يذلا نإ

 ةناجيو ةنايكسمو ياغابو ةدوق اهنف دالبلا امأف متأو سانجأو عالقو نوصحو

 ناقليبو ةيليطسقو ةنجامرمو سبرالاو ترزئبو زرخلاىمرمو ةنوبو ةجابو

 ةسوسو ةيلقرهو ةيبيلقاو سلوتو ةمحلاو ةطفنو ةصفقو دورزو سويقتو

 اذه لحاس ىلعو ةدبلو سلبارطاو ةريصو اغوغرو سباقو سقافسو ةيدهملاو

 نوعب اذه دعب ياي اميف اهركذن تارامعم سراحمو نوصح ءرللا اذ رحبلا

 . هللا

 روس هيلع ضبرو رجح نم ناروس اهلع ةريبك ةنيدف ياغاب ةنيدم امأف
 داسفإب ةيلاخ ضابرألاو ةنيدملا يف قاوسألاف نآلا امأو هيف قاوسألا تناكو

 مهيرشو ةلبقلا ةهج نم اهيلإ يرجي داو اهلو رمتلا دالب لوأ يهو اهل برعلا

 نآلاو تارامتو ىرقو داوب اهل تناكو ةبذع رابآ نم برش اضيأ مهو هنم

 ا 25

 2 ةداوق م | "ياغابو 21 | هنايكمو © | هناحمو 26 .٠ 3 ءاجابو ©, هناحمو 1

 هدب هل | هنويو 0, هلويو 1 | زكرحلا يسرمو 51 | ترزكبو + | ةّثجام"رمو 0, هيحامرمو

 1 | هيليطستو 61, هكيطصتو هك | ناقلسو 6 , ممد طودع 1هعب 1 تاعلنو 4 .٠ 4 سوسفنو

 م | درزو ©, دورزو 1 | ةمحلاو ظ, ةمالاو © | هيلقرّمو 8, هيلقيرهو © ٠ 5 سقافصو

 م | سانو هم. 6 | اعرغرو ©, اعوعزو هل | ةريصو 8, هريصو 0, هرّدصو 1 | سلبارطو

 مل | ءدبلو 5 | اذه هب مه ٠06 سراعو نوصخ] ساربو روصق 014 ] نوعي] لوحم م ٠
 8 'ىاغاب ه, ”ياغاب 1 | هيلعو 51ه ٠

10 



 ففي

 مهتالغ رثكأو برعلا نولماعي رباب تارامع املوحو اهيف ليلق كلذ لك

 .اهخايشأل اهاوحأ فرصتو اهتيواعم ضبقو ريعشلاو ةطنحلا

 اموي رشع ينثا نم وحن هلوطو ساروا لبج اهنم لايمأ ىلعو اب لصتيو

 .مهرواج نم ىلع نوطلسم هلهأو

 بازلا ةنبط ىلإ ياغاب نمو لحارم ثالث ةنيطنسق ىلإ ياغاب ةئيدم نمو

 .لحارم عبرأ ةيليطسق ةئيدم ىلإ ياغاب نمو لحارم عبرأ

 ريثك اهرمثو ادج ريثك لخت ابو نيصخ روس الو رزوت ىمست يهو

 اهب يتلا هكاوفلا رثكأو بيطلا نسحلا ريبكلا جرتألا اهبو ةيقيرفإ دالب معي

 ريغ اهؤامو ةدرحلاو ةرثكلا يف ةيهانتم ةدوجرم ةرثك اهرقبو ةلدتعم لاح يف

 اهيلإ بلحي هنآل لاغ تاقوألا رثكأ يف ا ماعطلا رعسو ورم الو بيط

 .ريسي ليلق اهب ريعشلاو ةطنحلا عورزو

 ءامو ةريغص ةلحرم امهنيبو ةمحلا ةنيدم قرشو اهنم بونج نيب اهب لصتبو

 .ريزغ رمثو ريثك لخت اهبو اهلهأ هب عنق بورش هنكل بيطب سيل ةمحلا

 نيبو اهنيب عقت ةلسح ةنيدم يهو اليم نيرشع نم وحن سويقت ىلإ اهنمو

 رمو لحن امو ءايوركلاو نومكلاو ءانحلا تالغ امل ةرماع ةنيدم يهو ةصنق

 .ةلحرم ةصفق ةنيدم ىلإ سريقت نمو ةمعان ةبيط لوقب ةلمحو نسمح

 ءام نم بيطأ هؤام راج ربلو روس تاذ ةنسح ةنيدم ةصفق ةنيدمو

 رجاتمو ةرماع قاوسأ احلو ليمرطلاب ةامسملا نيعلا اهطسو يف اهو ةيليطسق

 م, 6,1

 ٠  04ياغاب نمو - ةنيلعتست ىلإ هوت. 5 ٠  21سار'وا 3 ٠ اهنواعم جو2 ,00 .٠ » لكف 1

 رز'وت ©, رّزاوت 7 ٠ © لحارم عبرأ - ةنيدم ىلإ ياغاب نمو 85“ | هليطصق ل | مبرأ] ثالث 6
 | © ابب] اهنم 12 ٠ س تشم 11 عرزو 10 .٠  4نألا او 8 ٠ ابر] اهو كف [11

 ٠ ابو] اهيفو 0, هيفو 14 | سلئو ث 13 .٠ © اهنم همت. 14 | ةئملا 5, ةباطا ةءوصصوأ

 , 1سريقب © | 15 ةطفق 8, ةعّفت 1 . 18 هليظست خ | هلو 14 | ديمرطلاب ©, دسرطلا 14

 ٠ نيوطلا مه
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 "و

 عاونأ نم بورض ىلع لمتشي ريثك لخن اهب فيطيو ةمناق تاعانصو ةريثك
 اهب جرزب ةرومعم ةمئاق روصقو نيتاسبو تانج لمح اهو بيجعلا رمتلا

 لكتب مهرثكأو نوربربتم اهلهأو نومكلاو نطقلاو ءانحلا تالغ نم بورض

 .يتبرفإلا ينيطللا ناسللاب

 ةنيدم كانه اهب لصتي برونجلا عمو برغلا ةهج ىلإ ةصفق ةنيدم نمو
 اهنم قرشلا يف سنومح ةنيدمو سواقن ةنيدمو ةروكذم ةنيدم يهو ةرصاق

 اههايمو اهليخلو اهتافص يف ىلادتتو اهتالاح يف براقتت اهلك دالبلا هذهو

 .اهبلإ بلجت بلغألا يف اهنآل ةليلق ادبأ اهم ةطنحلاو اهتالغو

 الامش ناوربقلا ةنيدم ىلإ ةصقق نف ةرئاد اهب دالبلاو زكرم ةصفق ةنيدمر

 ىلع ناقليب ةئيدم بونجلا عم برغملا ةهج ىلعو لحارم عبرأ قرش عم
 ىلعو اهعفانم ىلع تلوتساو برعلا اهتدسفأ بارت نآلا يهو لحارم سخ

 يف ةصفق نمو لحارم عبرأ ةصفق ىلإ اهنمو ةريثك اههايمو اهضرأ عيمج

 نمو لحارم سمخ امهنيبو دورز ةنيدم ةسوفن لبج ةيحان ىلإ بونجلا .ةهج
 اهلهأب ةرماع ةرضحتم ةنيدم يهو ناتريغص ناتلحرم ةطفن ةنيدم ىلإ ةصفق ةئيدم

 ابونج ةوازفل ىلإ ةصفق نمو ةيراج هايمو تالغو لخنو تاراجنو قاوسأ اهل

 .ريبك موي فصنو موي ةوازفن لإ رزوت نمو موي ضعبو ناموي

 لبج وهو مايأ ةتس نم وحن بونجلا ةهج يف ةسوفن لبج ىلإ ةصفق ةنيدم نمو

 2, 0, 1, ذل

 1 فيطمو هل | عاونأ هس. 014 . 2 ةمئاق هب 03 نوملكتي ل . 5 برعملا

 ٠  1ممو] مم ل | هب .ه 6ةريصات 21 | سواعن1 | سرج 14 | اهتنعوص | 6

 7 هلك هى .٠ و ةنيدم جاك هنن ش ٠ 10 قرش مم هت. 2 | ناقليت 0, ناملس ٠ 11 يهو

 (لحا رم -ةصفق نمو هدب. 4) (13) لحارم سخن  نألا (ناقليب ةنيدمو 14): ممو؛ ةيراج (15)

 14 ٠ 13 دوأرز 21 ٠ 14 ةليدم جل. هزت. 014 | ةرفم 014 .٠ 15 اطو | ليخنو

 14 ٠ 16 مري هيلا آ14 ٠ 17 ةليدم هلل 614 ٠
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 نيتئيدمل نارينم هيفو كلذ نم لقأ وأ الوط مايأ ةثالث نم اوحن نوكي لاع

 نيتو ةبيط بائنعأو موركو ةيراج هايم او لبجلا يف سورش امهاذحإ ىمست

 رئاس نم بيطأ ناك زيخن اذإ امم ابيط يهانتملا بيطلا ريعشلا مهعورز رثكأو

 كلذ ين اوقاف رهمتو قذح زبخلا ةعنص يف هلهألو ملاقألا رئاس يف ماعطلا

 .مايأ ةثالث سقافس ةنيدم ىلإ ةصفق ةئيدم نمو سائلا لك
 ابرغ اهب لصتيو ةقحول ةنيدم ةوازفن ةنيدمو ةسوفن لبج نيب اميفو

 .سدابو ةركسي ةنيدم
 .اهقاوسأو اهرجاتم ينو اهتافصو اهردداقم يف براقتت دالبلا هذه لكو

 ةنيدم ىلإ ةطفن نمو ةلحرم ةرشع انتنثا نالقراو ىلإ ةسوفن لبج نمو

 .ةلحرم ضعبو لحارم ثالث سباق

 ةفتلم تانج تاباغ اهحاون نم ابب تفح ةرماع ةليلج ةنيدم سباقو

 ام عايضلاو عورزلاو رمتلا نم اببو ةصيخر ةماع هكاوفو ةفطصم قئادحو

 طيح عينم روس اهلعو تالغو تيزو نوتيز اهيفو دالبلا نم اهريغب سيل

 اهب ناكو تاعاضبو تاراجنو تارامعو قاوسأ اهو قدنخ هجراخ نم هب

 زهجتيو دولجلل غبادم نآلا اميو نسحلا ريرحلا اهب لمعي زرط فلس اميف

 هئيبو ةجس رصق ردغلا اذه ىلعو ريبك ريدغ نم اهتأب داو اهو اهنم اهم

 رحبلا ةيحان نم اهبو ةرضحتم ةريغص ةنيدم يهو لايمأ ةثالث سباق نيبو

 ةنيدم ءامو سباق يداو نم مهبرشو نوريثك نوبريرحو ةعابو قوس اضيأ

 2, 0, 1, ذ
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 نيبو اهنيب سباق ةئيدمو هئوغيستسي اهلهأو بورش هنكل بيط ريغ سباق
 رحبلا ىلإ اهراجشأ ةباغ رخآب لصتيو لامشلا ةهج نم لايمأ ةتس رحبلا
 ريثسك نوتيزو موركو تانجو راجشأ ةباغلا هذهو ليم رادقم ةلصتم ةلمر

 فتلم لخم اضيأ امو يحاونلا رئاس ىلإ دب زهجتي ريتك تيز هنم لمعتسي

 سباق لهأ نأ كلذو بيطلا ةياهن يف ءيش هلدعي ال يذلا بطرلا نم هب
 تجرخ كلذ نم ةدم دعب ناك اذإف تاناند ي اهنوعدوي مث ةيرط اهنونجم

 لسعلا لاوز دعب الإ اهنم لوانتلا ىلع ردقي الو ريثكب اههجو ولعت ةيلسع اه

 هبيشي رمتلا نم ءيش رمتلاب ةروهشملا دالبلا عيمج يف سيلو اهالعأ نم اهنع
 .هتقاذم بيطو هتكولع يف هقباطي الو هيكاحم الو

 براوقلا ىبسرت امإو حير نم رتسي ال هنأل ءيشب سيل رحبلا يف اهاسرمو

 سيلو راغصلا بك اارملا هب ىسرتو رزجلاو دملا هلحخدي ريغص ربن وهو اه.داوب
 ةلق اهلهأ يبو مهس ةيمر نم اوصحن ءاسرإلل دملا علطي امنإو ةعسلا ريثكب

 .لبس عطقو داسفو وتع اهتيداب يو ةفاظنو يز محلو ةثامد

 ةنيدمو اليم نوعبس نوحللا عم الزان سقافس ةنيدم ىلإ سباق ةنيدم نمو

 .مايأ ةثالث برغو بونج نيب ةصفق نيبو اهليب سقافس
 ابلعو ةلماش ةرامعب ةريثك قاوسأ امل ةرماع ةمبدق ةنيدم سقافس ةنيدمو

 سراح اهراوسأ ىلعو ةعينم ديدح نم حتافص اهيلع باوبأو ةراجح نم روس

 ةئيدم نم اهيلإ بلحيو لجاوملا نم اهلهأ برشو ةكرحتم اهقاوسأو طابرلل ةسيفن
 ةميق صخرو ةرثك ىلريو اهيفكي ام اهعاونأ بيجعو هكاوفلا سيفن سباق

 مب 0, 1, لل
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 بورزلاب مهديص رثكأو هردق رثكبو هرطخ مظعي ام كمسلا نم ام داصيو

 ابو تيزلاو نوتيرلا امتالغ لجو ليح بورضب تيملا ءاملا يف مه ةبرصنملا
 نم اهنإ ةلمجلابو ءاملا تيم نسح ىسرم ابو هلثم اهريغب دجوي سيل ام هنم

 يف راجر مظعملا كلملا اهحتتفاو ةزع مهسفنأ يو ةوخ مه اهلهأو دالبلا زع

 تسيلو ةرومعم نآلا يهو ةرجهلا ينس نم ةئام سمخو نيعبرأو ةثالث ماع

 .ميدقلا نمزلا يف رجاتملاو قاوسألاو ةرامعلا نم هيلع تناك اه لثم

 مظعملا كلملا لبق نم لماع اهو ناتلحرم ةيدهملا ةنيدم ىلإ سقاس نمو

 ةدصاقلا ةيزاجحلا نفسلل طحو عالقإ تاذ لزت مل ةنيدم ةيدهملاو راجر
 دالبلا نم اهريغو مورلا دالبو سلدنألاو برغملاو قرشملا دالب نم اهلإ

 كلذ لق دقو مايألا رم ىلع لاومألا ريطانقب ةريثكلا عئاضبلا بلجت اهلإو

 يدهملا اهثدحتساو ناوريقلل ةضرفو ىسرم تناك ةيدهملا ةنيدمو اذه انتقو يف

 ىلإ سقافس نم لحرت رحبلا رحن يف يهو مسالا اذهب اهامسو هللا ديبع

 ةنيدم نم ةيدهملا ةنيدمو ةداقر ةنيدم نم اهلإ لحرت مث ناوريقلا ةداقر

 اهلإ عئاضبلاو ريثك اهلإ رفاسملا فلس اميف تناكو نيتلحرم ىلع ناوريقلا
 ممهلاو ةعئاب اهفو ةقفان اهب رجاتملاو ةعتمألاو راطقألاو دالبلا رئاس نم ةيولجم

 تاوبتملاو لزائملا ةفيظن ةفيطل نابم نسح اهو ةعجار مهيلإو ةفوقوم اهلهأ ىلع
 ةنسح اهتاذ يف يهو ةريثك تاناخ ابءو ةليلج اهتامامحو ةئسح اهرايدو

 اهب لمعيو بايثلا فاظن هوجولا ناسح اهلهأو رظنملا ةيبب جراخلاو لخادلا

 مب ير, 1,
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 راجتلا هب زهجتيو لمحم ام اسبيلإ ةبوسنملا ةديجلا ةقيقدلا ةنسحلا بايثلا نم

 اهريغ يف هلثم لمح ىلع ردقي سيل ام نيحو تقو لك يف قافالا عيج ىلإ
 ريغ اهرابآو لجاوملا نم اهلهأ برشو هنسحو هتدوجل راصمألاو دالبلا نم

 ديدح نم ناباب اهلعو ةراجحلا نم ينبم نسح روس ةيدهملاب طيحمو ةبذع

 امهلثم ضرأآلا رومعم يف ىردي سيلو بشخ ريغ نم ضعب ىلع هضعب قفل

 امتإو لخت نيتاسب الو تانج اهل سيلو ةفوصوملا اهئاجع نم امهو ةقاثوو ةعنص

 اليم نوثالث رحبلا يف امهنييو ريتسملا روصق نم هكاوفلا نم ءيش اهلإ بلجب

 نم ءيش ين مهرضت ال بارعألاو نودبعتم موق اهنكسي ةثالث روصق ريتسنملاو

 ةيدهملا لهأ نفدي ريتسنملا ينعأ ناكملا اذهبو مهتارامع نم الو مهرجش

 سيلو مهدلب ىلإ نودوعي مث اهب مهنونفديف الإ قراوزلا يف مهتولمح مهاتوم

 باتكلا اذهل انفيلأت نيح يف ةيدهملاو اذه انتقو يف فرعت ةنابج ةيدهملاب

 انكي ةيدهملا ةنيدمو ةليوز ةنيدم ةيناثلاو ةيدهملا ةنيدم امهادحإ ناتنيدم

 ناكو ءاقترالاو ناقتالا بيجعلا ءانبلا نسحلا هرصق امو هدونجو ناطلسلا

 ةئام سمخو نيعبرأو ثالث ةنس يف راجر مظعملا كلملا اهحتفي نا لبق اهم

 ذئموي امناطلسو ةيدهملا تحتفتساو اهكولم هب رختفي امم تناكو بهذلا ناقيط

 نيملب نب روصنملا نب سيداب نب زعملا نب ميمت نب ىبحم نب يلع نب نسحلا

 عراوشلاو ةنسحلا ينابلاو ةليمحلا قاوسألا ةليوز ةنيدمبو يجاهنصلا يريز نبا

 ماهفأو ةبقاث ناهذأ ووذ ءالبن ريسايم راجت اهلهأو ةحيسفلا ةقزألاو ةعساولا
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 انتوا

 لامجلا مهيفو مهسبالمو مهسفنأ يف ممه مطو ضايبلا مهسابل لجو ةيكذ
 ةنيدملا هذلو تالماعملا يف ةديمح مهتقيرطو تاراجعتلا يق ةدئاز ةفرعم مهو

 ةيرحبلاو ةيربلا اهبحاونو اهتاهج رئاس نم اهب فيطت ادج ةئيصح ةيلاع راوسأ
 ةهج نم ةنيدملا هلطو ةمح تامامحو ةرشثك قدانف- ابفو رجحلاب ينبم اهعيمجو

 5 ناك ىمح اهيبرغ ةهج نم اهجراختو ءامسلا هايم هب رقتست ريبك قدنخ ربا

 رئاسب نيتاسبو تانج هيف امل مهداسفإو ةيقيرفإ ضرأ برعلا لوخد لبق
 ءيشش روكذملا ىمحلا اذهب اهنم نآلا قبي ملو ةبيطلا هكاوفلاو ةبيجعلا رامشلا

 مل داوب موق اهكسي روصقو لزانمو ةريثك ىرق ةئيدملا هذه نم ةبرقم ىلعو

 اهبو ريعشلاو حمقلا يف ةريثك تاباصإو راقبأو مانغأو شارمو ةريثك عورز

 10 زهجتيو ةيقيرفإ دالب رئاس معي بيجع بيط تبز هنم رصتعي ريثك نوتيز

 ءاضف ةليوزو ةيدهملا ينعأ نيتنيدملا نيتاه' نيبو قرشملا دالب رئاس ىلإ هب

 ةيقيرفإ دالب ةدعاق ةيدهملاو مهس ةيمر نم فشأ هرادقم ةلمرلا ىمسي ريبك
 .اهككلمم بطقو

 ركذ ىلإ نآلا عجرتلف ةيقيرفإ دالب ركذ يف لرقلا انب ىهتنا دق ذإو
 15 مورلا كلم سيجرج ةنيدم تناك ةلطيبس ةئنيدم نإ لوقنف ةوازفل دالب
 اهدعأو اهايم اهرثكأو ارطق اهريكأو ارظنم هدالبلا نسحأ نم تناكو ةقرافألا

 ردص يف نوملسملا اهحتتفاو تانجو نيتاسب اهب تناكو ىرث ابيطأو ءاوه

 ةصفق ةنيدم ىلإ اهنمو سيجرج ىمسملا مبظعلا اهكلم اهب اولتقو مالسإلا
 .اليم نوعبس ناوريقلا ىلإ اضيأ اهلمو ضعبو ةلحرم

 مب 0,1, ه
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 برغلا ندم مظعأ تلناكو راطقأ ةدعاقو راصمأ مأ ناوريقلا ةنيدمو

 اهسفنأو ءانب اهقتأو الاوحأ اهعسوأو الاومأ اهرسيأو ارشب اهرثكأو ارطق

 مهرهجأو امير اهامنأو ةعلس اهقفنأو ةيابج اهرثكأو ةراجت اهحيرأو امم
 دهعلاب ءافولاو ريخلاب كسمتلا مبئالضف ىلع بلاغلاو ارامثأ مهاغطأو انايصع
 ىلإ ليملاو مولعلا نساحم يف نئفتلاو مراحملا بانتجاو تاهبشلا نع يلختلاو
 تبي مل ىتح الع متاوجلا تلاوتو برعلا اهبلع هناحبس هللا طلسف دصقلا

 اهنم ءزج ىلع اذه انتقو يف نآلا يهو ةسماط راثآو ةسراد لالطأ الإ اهنم

 امو اهتايابج نم رفوتي ام نوضبقي مهو برعلا اهرومأ ةالوو بارت روس
 اع اهنأ رظنلا لهأ ركذي اميفو ةرز' اهعفانمو ةريسي مهتاراجت نوليلق ماوقأ

 برشو ةليلق اههايمو كلذ ريغو ةرامعلا نم هيلع تناك ام ىلإ دوعتس بيرق
 هنأل ءانبلا بيجع نم لجاملا اذهو اهب يذلا ريبكلا لجاملا ءام نم اهلهأ

 انئام هنم هجو لك عرذو ةعموصلاك مئاق ءانب هطسو ينو عيبر“ ىلع ينبم
 ةيناثلاو ناوريقلا اههادحإ نيتنيدم تناك ناوريقلاو ءام ءولمم هلك وهو عارذ

 مامح ةئام ثالث استرامع مايأ اهيف ناكو كلملا راد تناك ةربصو ةربص

 بارخن اذه انتقو ين نآلا ةريصو ةفاك سانلل زربم اهيقابو رايدلل اهرثكأو

 ءانبلا ةنسحلا ىرذلا ةقهاشلا ةداقر روصق اهنم لايمأ ةثالث ىلعو نكاس اهل سيل

 نامزو اهللود مايأ يف عبرت بلاغألا تناك ابو رامثلاو نيتاسبلا ةريثكلا
 .اهريخ دوعي الو اهريج رظتني ال بارخخ نالا يهو اهتجهم

 يهو لفاوقلا ريسب ضعبو ناتلحرم سنوت ةنيدم يلإ ناوريقلا ةنيدم نمو
 يهو ريعشلاو ةطنحلل عرازمو صوحف اهتاهج عيمج نم اهب طيحم ةنسح ةليدم
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 يف نآلا يهو اهئارمأو برعلا تاقث عم اهلهأ تالماعم لجو اهتالغ ربكأ

 ديعبلاو بيرقلا اهيلإ أجلي تاريقلا ةروفوم ةرومعم باتكلا اذهل انفيلأت نيح

 يف املوقب عرازمو اهنانج عيمحو ةئالث باوبأ الو قيثو بارت روس اهلعو

 اهضرأ رواجت برعلاو هيلع لوعي ءيبث روسلا جراخ ال سيلو اهروس لخاد

 اهب لمعيو اقدغ اهلهأ يفكي ام نمسلاو لسعلاو اهلإ بوبحلا عاونأب يتأتو
 يف سنوت ةئيدمو دالبلا نم اهريغ يف هلمع نكمي ال ام هعاونأو زيخلا نم

 نوملسملا اهحتستفا الو شيشرت عراوتلا يف اهمسا ةنئيصح ةيلزأ ةممدق اهتاذ

 اهمظعأ نكل ىتش رابآ نم اهلهأ برشو سنوت اهومس اب ءانبلا اوثدحأو
 امهو باوثلا ءاغتبا مالسإلا تاديس ضعب امهترفتحا نارئكب ءام اهالحأو اردق

 ةروهشملا ةنجاطرقل ةبقاصم ةنيدملا هذهو ءاملا ةرثكو ردقلا ةعس نم ةياهبن يف

 نمو تالغلا عاستاو رامثلا ةدوجو ةهجلا نسحو هكاوفلا ةرثكو بيطلاب

 ال بارخخ اذه انتقو يف ةنجاطرقو رفصعلاو ءايوركلاو بنقلاو نطقلا اهتالغ

 .اهب نكاس

 ةرفتحم ةربحم ىلع يهو رحبلا نع جراخ نوج اطسو يف سنوت ةنيدمو
 لايمأ ةييئامث اهضرعو لايمأ ةتس الوط نأ كلذو اهطوط نم رثكأ اهضرعو

 مل ةريحبلا هذه نأ كلذو يداولا مف ىمسملا وهو رحبلاب لصتي مف اهلو

 سنوت نيب نآل سنوت ةنيدم ىلإ هب يبتا رفح ربلا يف رفح امإو لبق نكت
 نيعبرأ نم وحن روفحملا رهلا اذه ةعسو لبق هانفصو اك لايمأ ةتس رحبلاو

 ىمسملا رفحلا اذه لوطو نيط هرعقو ثالث ىلإ مبق عيرأ نم هقمعو اعارذ

 مب 0, 1, ه

 1 ريك أ] رثكأ .  2 نيح] ثقو ل ٠ 4 روسلا] روصلا 1 ٠ 5 لسملا نمو 14 | اه]
 امب 61 . 6 دالب ريغ يف هلمش نكمي ال 6, هلمح اهربغب نكم الآ ٠ 7 ةبيصخح 2, ل13. |

 زيشرط 8, ششرط 14 ٠ 9 اهرفتحا 4 | ءاملا - انهو هوت. ه .٠ 10 ةبتاصم] ةيفاصم © ٠

 15 لايمأ طذو] مايأ © .٠ 17 رفح] ريفح ٠ 18 رينلا] رحبلا ب18 | نيمبرأ] رشع ينئا
 ريل ٠
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 "مك

 رفحلا ىلع العف روفحملا رهنلا كلذ يف رحبلا ءام اورجأ مث لايمأ ةعبرأ اربع

 دنعو فقوف هدح ءاملا غلب نأ ىلإ رثكأو لقأو ةماق عبرب هالعأ رواج ىتح

 بكارملا لصت هيلإو روقو همساو قمعيو ءاملا هيف عستي رفحلا اذه رخآ

 اذه يف يناطلا ءاملا ضيف لصتاو كانه ىسرتو يلارحلاو يشاونلاو ةلامحلا

 غرفت بكارملا قاسوأو ةريحبلا رحت ىلع يهف سنوت ةئيدم ىلإ روفحملا ربلا

 لوخدو سنوت ةئيدم ىلإ هايملا ريصاقأ ين موعت راغص قراوز يف روقوب
 نآل دحاو دعب ادحاو روقو ىلإ لصت ىتح رهنلا ىلإ رحبلا نم بكارملا

 ةهج يف ةريحبلا هذه نم ضعب لصتيو كلذ نم رثكأ لمتحم ال ربنا ةعس

 ىلإ ةريحبلا هذه مف نمو ناليم ةنجاطرق نيبو اهنيب نوكي ىتح برغملا
 .فصنو لايمأ ةثالث ةنجاطرق ةنيدم

 طيح ةقلعملا ىمست ةعفترم ةعبطق اهنم رمعي امنإو بارخ نآلا يهو

 ةنيدمو دايز ينبب نوفرعي برعلا نم ءاسؤر اهتكسيو بارت روس اه

 نم ابهيف امب ةروكذملا دالبلا بئارغ نم اهترامع تقو يف تناك ةنجاطرق

 مورلا ناينب نم اياقب نآلا اهبو كلذ يف ةردقلا راهظإو ءانبلا بئاجع

 ةردق ضرألا ينابم يف ريظن امل سيل يتلا رطابطلا لثم اجب روهشملا
 نيسمخ نم وحن يهو ةرادتسا يف ءانب يه رطايطلا هذه نأ كلذو ةعاطتساو

 لك نيبو اربش نيثالث نم ديزأ اهم سوق لك ةعس ءاوحلا يف ةمئاق اسوق

 فصنو رابشأ ةعبرأ نيتداضعلاو ةيراسلا ةعسو اهمظعو ةيراس اهتخأو سرق

 ةفص سوق ىلع سوق ساوقأ ةسمح ساوقألا هذه نم سوق لك ىلع موقيو

 مب نإ 1, هل

 1 اربن] اذبم ه | رهنلا] رفحملا 6 | رونا همت. 614 | ىلن كل ٠ 2 مبرب] قمعب 5,

 مفري هل | لقأو هم. © ٠ 3 رفحلا] رهنلا 8, رحبلا © | روتو » ٠ 4 ىناوملاو ©. ىثاولاو

 م4 | قارحلاو م | يلاطلا] اصلا 24 ٠ 5 رهتلا] رسبلا © | رحنإ رحب ه ٠ 6 روكوب ه |
 مومتو [4 ه 7 رهنلا] ةريحللا 014 .٠ 9 برغلا 8 .٠ 10 ةئيدم هرتت.1آ4 ٠ 11 ةعطق ©

 م ٠ 12 يب 0148 .٠ 17 ىرطلا ب ٠ 18 اهتشأر] هيخأو 56 ٠



 افي

 ىلعو ةدوجلا يف ءيش هسناحي ال يذلا ناذكلا رجحلا نم ادحاو ءانبو ةدحاو

 ىلع رئادلا رحبلا يف روص دقو رئاد رحب يبسقلا هذه نم سوق لك ىلعأ

 يف ةتباشلا ةبيجعلا ليئامتلا نم بورضو روصلا نم عاونأ ىلفسلا يسقلا

 دق كلذ لكو بكارملاو تاناويحخلاو عانصلاو سانلا تافص نم رخصلا

 هب ءيش ال سلمأ ىلعألا ءانبلا رئاسو ةمكح قذحأو ةعنص عدبأب نقتأ

 ةنسلا نم ام مويو ام لصف يف اعمتجمو ابعلم ناك ءانبلا اذه نإ لاقيو

 نيرشعو ةعبرأ اهددع غلبي يلا سيماودلا ةنجاطرقب ءانبلا بئاجع نمر

 ضرع يف ةوطخ نوثالثو ةئام سوماد لك لوط دحاو رطس يف اسوماد
 سوماد لك نيبو هالعأ يف ءابقأ اهنم سوماد لكلو ةوطخخ نيرشعو تس
 كلذ لك ضعب ىلإ ضعب نم هايملا اهنم لصت تاقارزو باقثأ هبحاصو اهنم
 يتلا رافوش نيع نم سيماودلا هذه لإ يرجم ءاملا ناكو ةمكحو ةسدنب

 سيماودلا ىلإ نيعلا نم ءاملا اذه يرج ةفاسم لوطو ناوربقلا برقب يه

 ةدع ىلع سيماودلا هذه ىلإ نيعلا هذه نم ءاملا يرج ناكو لحارم ثالث

 ةينئبم يبسق رطانقلا هذهو ةلدتعم ةنزوب ءاملا يرجو ددع احل ىصحم ال رطانق

 نطب يف ابنم ناك امو اريصق ناك ضرألا زشن يف ابنلم ناك اف رخصلاب

 هجو ىلع رصبأ ءيش برغأ نم اذهو ولعلا ةياهن يف ناك اهديداخأو ضرألا

 هنم اهلإ لصي ال سيماودلا هذه نع عوطقم اذه انتقو يف ءاملاو ضرألا

 اهمارخخ موي نم اهنإ كلذ عمو ةنجاطرق ةنيدم بارخخ هبجوأ كلذ لك ءيش

 رب 0, 1, ل

 1 ادحاو] دحاو 614 ٠ 3 ىلفلا همت. 4 | ةتباثلا] ةتبانلا 6 هل, هيتانلا 1 ٠ 5 هب] هيلع

 م ٠ 6 امستحيو] اممتحم 6 4 | ام مويو هو. ه ٠ 7 غلبت 81, غلبم © ٠ 10 تاهاوزو 8, تاقرزو

 6 | شمب م2] اهضعب 14 ٠ 11 راقرث © .٠ 12 برقب] برغب 1 | تاكو - يرجح هه. ه |
 ءالا اذه يرج] يرجلا اذه1 ٠ 13 لحارم ثالث] مايا ةثالث [ | هذه هلا. هب 1

 14 ريطانق ه | ريطانقلا ته ٠ 15 رخصلاب] ءارحصلا يف هل | اهنم] هنم »6 | نوطب 14 ٠
 16 اهرداحا ل | مهو: ناك : اليوط 14 ! اذهو] يهو 14 ٠
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 افكدلملا

 نم هنم جرختسيف اهئانب لوصأو اهروصق نم مدهت ام ىلع رفحي نآلا ىلإ
 احاولأ ىأر هنأ اهب ريب ريخأ دقلو فصاولا هنع لكي ام ماخرلا عاونأ

 اهنود اه رابشأ ةعبس ضرع يف اربش نوعبرأ اطوط ماخرلا نم تجرختسا
 اهماخرو يضقني ال اهنم ماخخرلا جارخإو عطقني ال امئاد اممارخ يأ رفحلاو

 بكرم يف اهنم دحأ جرخم نأ ىلإ ليبس الو ضرألا راطقأ عيمج ىلإ لمحي

 دقو كلذ رهتشا ىتح ريثكلا ءيشلا اهماخر نم هعم لمحو الإ هريغ وأ
 اريش نيعبرأ ابنم ةدحاولا رود طيحم نوكي ام ماخنرلا ةدمعأ نم اهب دجوي

 .هلود اش

 بورضو عرازم الو لوهسو ضرألا نم ةيطوأ ةنجاطرق ةئيدمب طيحيو
 ةشيدم ميلقإ برغملا ةهج نم ةنجاطرق ضرأب لصتيو ةج معفانمو تالغ

 ةجنيتو ةنولشا سنوت ىلإ اهبرقأف نئادم ثالث هب ليلج ميلقإ وهو ةروفطس

 اهتاذ يف ةسوس ةنيدم نم رغصأ ةئيصح رحبلا ىلع ةنيدم يهو ترزنبو

 اهلهأب ةرماع ةريغص ترزنب ةنيدمو ربلا يف ريبك موي ترزابو سنوت نيبو

 اب ةفورعملا اهمتريمي اهنم ةيقرشلا ةهجلابو اهتاذب ةمخهاق قاوسأو قفارم اهو

 لصتم اهفو لايمأ ةينامث اهضرعو اليم رشع ةتس اطوطو اهلإ ةبوسنملاو
 .تطرختاو تقاض رحبلا نم تبرق امو تعستا ةيريلا يف تذخأ املكو رحبلاب

 كمسلا نم اعون رشع ينثا اهب نأ كلذو ايندلا بيجاعأ نم ةريحبلا هذهو

 اذإف كمسلا فانصأ نم هريغب جزتمي ال دحاو عون رهش لك يف اهم دجوب

 م, 0,1, هه

 ٠ ةهرأز الواح ٠ © سشرألا راطقأ] راطتألا ح | لإ هلك هس. 5 ٠  14اهنانب 1
 هروفطست م, ةروتطس 1, هروفطس مه | ليلج] 11 ٠  0و تالغو عايضو بورضو ٠ © ااعيش 7

  1لفح 6 | نئادمب © | هنولشا ط, هلولغا 1, هنولسأ حل | هجئيتو 8, هجنتو © هلو ةحتو
 ترزولبو ل | ةسوس] سئرت كل 0013 ترزشبو 8 | تارزتب > | همام ةريغص : ةنيدم 12

  1هذهو] اذهو 17 .٠ ربلا يف ه 16 .٠ لصتي ه 15 ٠. آم | مهو56 ةرينص : ةنح ف
 ٠ دحوي] ذوي © | اهنم] هع ]14ه ]| دحار هججب14 18



26 

21 

508 

 رهشلا يف دجوي مث يتآلا رهشلا يف عونلا كلذ نم ءيش دجوي مل رهشلا م
 اذكه هريغب جزتمب ال لوألا فنصلا ريغ رخآ كمسلا نم فنص يتآلا
 يف اذكه ةنسلا لاك ىلإ هريغ كممسب جزتمب ال. كمسلا نم عون رهش لكل

 يروبلا يه اهانركذ يتلا توحلا نم اعون رشع انثالا هذهو ماع لك

 ةجوعللاو جاللاو ضوراقلاو ةبلشلاو تاينيلبشالاو طنلطلاو لحملاو جوجاقلاو

 .القلاو ولفتطلاو ءالحكلاو

 ةريحب برغلا ىلإ فارحنا عم بونجلا ةهج نم ةريحبلا هذبب لصتيو
 مف امهنيبو اهلثم ضرع يف لايمأ ةعبرأ اهلوطو ةجنيت ةريحب ىمست ةيناث

 نأ كلذو بيجع نيتريحبلا نيتاه رمأ ينو ضعبب اهضعب هايم هنم لصتت
 نيتتاه نم ةدحاو لكو حلم ترزنب ةريحم ءامو بذع ةجليت ةريحم ءام

 نع ةيراجلا كسمتف امهبرج سكعني مث رهشأ ةتس اهتخأ يف بصت نيتريحبلا
 ةريحم الف ىرخأ رهشأ ةتس ىلوألا هذه ىلإ ةيناثلا ةريحبلا بصتو يرجلا

 رخآ بجع اضيأ اذهو ترزنب ةريحم ءام بذعي الو اهؤام حلمتي ةجنيت

 .ادج صيخخر ريثك اضيآ سنوتبو ترزنبب كمسلاو عّقصلا اذه بئاجع نم
 ليلق رحبلا ىلع نصح ةقربطو اليم نوعبس ةقربط ةنيدم ىلإ ترزاب نمو

 الو الإ سانلا نم دحأ ين نوظفحي الو مهل قالخخ ال برع هلوحو ةرامعلا
 اهعطق ين اهذخأتو اهيلإ يفصت سلدنألا بكارمو بكارملل ىسرم اهبو ةمذ
 ةسسؤر

 م تر 1 ف

 3 هريغ كمسي] هريغب 14| ةئسلا - هديغ] ةئسلا لك هريغ ىلإ 6 ٠ 5 مسوجاقلاو 1, جوجاعلاو

 مل | تانليبسالاو ه ! ةيلشلاو] هبلسلاو | سوراقلاو 4 | ةجوكجلاو >, هحرحلاو ل ٠
 6 الّسكلاو م, السكلاو ت14 ٠ 8 هجتتب 8, هسلت 014 ٠.09 لصتم هك | ضعبب اهطعب]

 ىرخألاب اهادحإ ©1848 | سأ : ممو؛: نيتريحبلا ن1 ٠ 10 هجنت ن1! تارازشب 5
 ٠  14ةريحبلا هج. ح | هذه هس, حل | رخآ 5, هص1غخ | ءام الف 12 ٠  4نيترحملا 11

 13 هجنت 014 | اهزام همت. 14 | تارز ىب » ٠ 14 مقصلا] منصلا ه | ترز ىسب
 تررثب ىبب 0 | سنوتو ك ٠ 15 تارز ىب 20 ٠ 17 ينصت ©000.: ىفلتت 6ع 00عز+ ٠
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 ةنسح ةئيدم يهو ةجاب ةنيدم سنوت ىلإ ةقربط نم قيرطلا ضعب ىعو

 سيل ام كلذ تالغ نم الو ريعشلاو حمقلا ةريثك ضرألا نم ءاطو يف

 ءاوملا ةحيحص يهو ةجابل ةيهاضملا عضاوملا يف ةدوجو ةرثك هلثم برغملاب

 لصتمو اهرطق جار ةكلام برعلاو اهبلاو ىلع لخدلا ةعساو ءاخشرلا ةريثك

 ال سيلو اهلهأ برش اهنمو جاردأب اهيلإ لزني اهطسو يف نيع اببو اهضرأ

 ضعبو ةلحرم ةقربطو ةجاب نيبو عرازمو صوحف الإ تبا دوع اهجراخش يف

 زرخلا ىسرم ةنيدم حلملا رحبلا رح ىلعو لامشلا ةهج يف ةجاب لباقيو

 .ةريبك ةلحرم امهئيبو

 ريشك برع املوحو ةبصق الو نيصح روس اهيلع ةريغص ةئيدم يهو

 لجأ وهو اريدك اهب دجوي ناجرملاو ناجرملا ديص ىلع اهل اهلهأ ةرامعو

 ةيلقصو ةعبس ةئيدمب هنم دجوي ام لثم راطقألا رئاسب دوجوملا ناجرملا عيمج

 تاملظلا رحبب لصتملا قاقزلاب ىمسملا رحبلا زاجم ىلع يتلا ةتبس ركذنسو
 ىلإ ريثكلا هنم نوجرخيف ةنئيدملا هذه ىلإ دالبلا رئاس نم راجتلا دصقيو

 .تاهنجلا عيمج

 يف هب لمعيو ةنس لك يف مودخم ةنيدملا هذه ين ناجرملا اذه ندعمو

 نورشعلا براق لك ينو صقانلاو دئازلاو ابراق نوسمخلا تاقوألا لك

 رحبلا سفن يف رجحتي مث رجشلاك تبني ناجرملاو صقنو داز امو الجر
 بنقلا نم عسشصت ةريثك بئاوذ تاوذ تالآب داصيو نيميظع نيلبج نيب

 5م, 0 1

 1 ةنيدع يهر] ةحأب ةنيدمو 14 ٠ 2 ريمشلاو] ريعشلا ةريثك 14 ٠ 4 اهرطن] اهرهعق (هأو ب

 اهنرط هل ٠ 6 ةلحرم شعبو 4ك ٠ 7 مللا هدتب © 1 | ز رخلا ىسرم 1 ٠ 9 يهو] ىبرمو

 زرخلا 14 | ريثك هدب. 14 11 ةتم ةئيدمبو ةيلقص ةئيدمب ظ ٠ 12 زا همي. 14 | رحن

 قانرلا 014 ٠ 14 ميجج] رئاس خ .٠ 15 ناحرملا اذه] رهوجملا + | ةنيدملا] ةنلا 1

 16 اهيلع دئارلاو م . 17 تنني] تبن 81 | مش همنإاآ[4 | رجحتم خف ٠.0 18 نييظع - نيب

 هصضص. 0148 | تاذ و ٠
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 لح

 تاسببن نم اهبراق ام ىلع طويخلا فتلتف بكارملا ىلعأ يف ةلآلا هذه رادت

 عابي امم ريثكلا ءيشلا هنم نوجرختسيو مهسفنأ ىلإ لاجرلا هبذجيف ناجرملا
 ةليلق يهو رابالا نم اهلهأ برشو كلذ ىلع اهلهأ ةدمعو ةلئاطلا لاومألاب

 هكاوفلا كلذكو اهل ةرراجملا برعلا يداوب نم اهتوق اهبلإ بلحج امثإو عرزلا

 .اهريغو ةنوب نم اهلإ تبلج اعر

 ةعبرأ رحبلا يفو ةفيفخ ةلحرم ةنوب ةئيدمو زرخلا ىسرم ةئيدم نيبو '

 .ةيسور اليم نورشعو

 اهتعقر يف اهرادقمو ةريغصلاب الو ةريبكلاب تسيل ةطسو ةنوب ةئيدمو
 ةدوصقم ةراجتو ةنسح قاوسأ ال تناكو رحبلا رحن ىلع يهو سبرالاك

 نيتاسب الو ةفصلا ديج دوجوم بشخلا نم ريثك ايف ناكو ةدوجوم حابرأو
 اهتيداب نم اههكاوف رثكأو اهلهأ معي ام هكاوفلا عاونأ نم اهبو رجشو ةليلق
 نداعم ابو ادج ريثك انفصو امي تاباصإلا تاقوأ يف ريعشلاو اهب حمقلاو

 نمسيلا كلذكو نكمم دوجوم اهل لسعلاو ناتكلا اهضرأب عرزبو ديج ديدح
 تحتتناو اهلع برعلا تيلغت ةعساو ضرأو ميلاقأ اهو رقبلا مهمئاوس رثكأو

 سمو نيعبرأو نامت ةنس يف راجر مظعملا كلملا لاجر دحأ يدي ىلع ةنوب

 راجر مظعملا كلملا لبق نم لماع اهبو ةرامع ةلقو فعض يف نآلا يهو ةئام

 يماس ةورذلا يلاع وهو غودي لبج اهيبنجمو ةنوب ةنيدم ىلعو دامح لآ نم

 .افنآ اهانركذ يتلا ديدحلا نداعم هبو ةمقلا

 سبرالا نمو ناتاحرم سبرالا ةنيدم ىلإ اهركذ مدقتملا ةجاب ةئيدم نمو

 5م 014

 6 ةئيدم 090. 0148 ٠ 8 ةريغصلا 261 | اهتمفر ه ٠ 9 سترالاك 8, نيرالاك

 شبر الك ه | قاوسأ] راوسأ 61 .٠ 10 ةدوجرم © .٠ 13 ديح هنت. هل + 15 مظعملا
 نوت. © ٠ 16 مظملا هني 0 ٠ 17 اهينعو هى | غوادي 51, عودي مه ٠ 18 نيدامم ٠

 19 سدرالا] شبرالا ةةدمومب ه | نبرالا نمو تاتلحرم هروبه ٠
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 .ناتفيفخ ناتلحرم رحبلاو ةجاب نيب كلذكو لحارم ثالث ناورقلا ةنيدم ىلإ

 يثو ديج بارت روس اهلع ضرأآلا نم ءاطو يف ةئيدم سبرالا ةنيدمو

 نويعلا كلت ءام نم نآلا اهلهأ برشو فضحت ال ةيراج ءام نيعأ اهطسو

 دايز نيع ءامو دايز نيع ىرخاآلاو حابر نيع اهنم ةدحاولا نيعلا مماو

 نم اهلوح سيلو ديدح ندعم الو حيحص اهؤامو حابر نيع ءام نم بيطأ

 امهم اهب رخخديو ريعشلاو ةطنحلا عرازم ىلع يهو ةتبلا ةتبان ةرجش جراخ

 اهبر سبرالا يلرغب يهو ةبأ ةئيدم اليم رشع يا ىلع اهنمو ريثكلا ءيبشلا

 امهضرأو ةدوجلاو ةرشككلا يف يسلدنألا نارفعزلا يهاضي ام نارفعزلا نم

 يهو اهلهأ برش اهنم ةيراج ءام نيع ةبا ةنيدم طسو ينو ةطلتخغ ةدحاو

 نيطلا نم ينبم روس نامزلا نم فلس اميف ةبا ىلع ناكو ريزغ اهؤام ةقدغ

 ,بارخخ نآلا اهرثكأو ةصيخر اهراعسأو

 اهيلعو ناتلحرم تيدمات ىمست ةريغص ةنئيدم ىلإ سبرالا ةئيدم نمو

 ريعشلاو ةطنحلا نم اهلهأ تالغو ا نويبع نم اهلهأ برشو بارت روس

 .ريثكلا رادقملا

 برعللو اهلهأل يهو ةنجامرم ىمست ةريغص ةنيدم تيدماتو سبرالا نيبو

 .ةدايزو فافكلاب معي ام ريعشلاو حمقلا نم نوبيصيو ةبيرض اهلع

 ةنيدم ىلإ سجنيت نمو لحارم ثالث ةيلحاسلا ةنوب ىلإ سجنيت نمو

 لحارم ثالث ناوريقلا ىلإ سبرالا ةئيدم نم كلذكو لحارم سخ ةلسملا

 يبي صيبا

 م, 0, 1, ل

 ٠ » هبأ ت00. | سئرالا 7 ٠ © ءام ولع هوب 3 ٠  6 14تاتنيفش ناتلح رم هرج, 1

 8 يسلدنألا - يهاشي ام همم. © | اهمرأو نتخ هو ةندم هرصب 6 | ةّيأ 8, بأ وب هنأ

 1,هبأ خ ٠ 12 تيردمت ٠ 15 تيدماتو ظ | ةئحامارم © .٠ 16 اهيلعو كل | مهد:

 ريمشلاو : ريثكلا رادقملا 614 ٠ 17 نجت مم. © .٠ 18 ةيملا] ىاغاب ملل | سمخ] عبس 0

 ثالث 14 | لحارم ثالث ناوربقلا لإ سبرالا ةئيذم نم نإ ٠
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 ناموي ةنيطنسق ىلإ سجنيت نمو ناتلحرم سسوت ىلإ سبرالا ةنيدم نمو

 ةلاجم ةنيدم ىلإ ةنجامرم نمو ةلحرم ةرشع اتنثا ةياجم ةنيدمو سبرالا نيبو

 .ةريبك ةلحرم يه لب ناتفيفخ ناتلحرم

 لصب عردُرر امميدق ام ناكو بارت روس ابهيلع ةريغص ةليدم يهو

 هيلع نوعرز, اهنم ةبرقمب لبج نم يتأي ءاملا ريزغ داو مهلو اريثك نارفعزلا
 يف ءابتالا الإ يتلا نحاطملا راجحأ عطقت هنمو قهاش لبج وهو مهتالغ

 الف ناسنإلا رمع هيلع رم امبر اهنم رجحلا نأ ىتح نيحطلا نسحو ةدوجلا
 تبلغت ةناحم ضرأو هئازجأ ةقدو هتبالصل اذه ةعنص ىلإ الو شقن ىلإ جاتحم

 ىلإ اهنمو لحارم ثالث ةنيطنسقلا نيبو اهنيبو اهماعط نزخم اهنو اهبلع برعلا

 .لحارم تس ةيرصانلا ةياج
 ةريزحجلا ضرع يه ةلحرملا هذهو ةريبك ةلحرم تامامحللاو سنوت نيبو

 تارامعو نوتيز رجش تاذ ةبيطو ةكرابم ضرأ يهو وشاب ةريزجب ةامسملا

 هجو ىلع يرجلا ةريثكب تسيل هايمو تالغو تاريخو تاكريو تالصتم

 ةريزجلا هذهو دئاز بصخ ةلمجلاب اهيفو رابآلا هايم ةنكمم اهلكل ضرآألا
 اهنمو رومعم رصق هيفو اهناكم الإ اهنم نآلا قبي ملو ىشاب ةنيدم ال ملقإ
 مورلا مايأ يف رصقلا اذه نم برقلاب ناكو لبان ىمسي رحبلا ىلع رصق
 كلذكو رومعم ريغص رصق وهو اهناكم نآلا يقبو تبرخف ةرماع ةئيدم

 تبرخف مورلا مايأ يف ةرماع تناك ةئيدم رثأ اهنم برقلاب ناهبسوت رصق
 .اهناكم يقبو

 مب 0, 1,

 ٠ يف ءاهتنالا] يهتي 5, يهتنت خل 6 ٠ اريثك هس. ©1848 | زيزع هل 5 ٠  4عردزم 4

 ٠ هبو9 1 ٠ هئازجأ ةقدو] هتقددو 1خ 8 ٠ نحطلا 14 | دحاولا رجحلا 14 | اهيلع ه 7

 11 مهو: ةلحرملا : اهتفصو يلا ٠ 12 وشاي 21, اوشب يه | نرئيزو نيت 1خ ٠ 15 رشاب

 21, اوشاب 6 ل | ريغص رمق وهو  اهنمو هر. 6 ٠.0 17 ةريبك ةنيدم 1 | رومعم هال
 ©6184 ٠ 18 تاهيسوت' 8, تاهسوت هل ٠
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 نحل

 دصقت ادج لاع لبج وهو ناوغز لبج ناوريقلا ةئيدمو سنوت نيبو
 ءام لابعللا رثكأ وهو وبلا يف هئاقتراو هولعل رحبلا رهظ نم بكارملا هيلإ

 نوملسم دابع موق نكامأ يب هلم رمعيو ةرامعو عرازمو بصخ هيفو

 هنيبو ناموي سنوت ىلإ هنمو ناموي هلوطو تالساو لبج كلذكو نودرفتم
 نم هيفو ةيراج هايمو ةريثك تارامع هيفو اليم رشع ةسمخ ناوريقلا نيبو
 رادو ليعامسإ رادو ةنطيقلا نصحوو فافيت نصحو تازوجلا نصح نوصحلا
 ةيحاشلا هذه لهأ مهو ريربلا نم لئابق اهرمعي دالبلا هذه لكو باودلا

 نوبلغتم برعلاو كامرو لاغبو مانغأو راقبأ شاوم محلو بصخ يف مهو

 .اهلك ضرألا هذه لوهس ىلع
 نم قيرطلا كلذ نف دالبلا هذه نيب ةكولسملا تاقرطلا نآلا ركذنلو

 .ترهات ىلإ ناوريقلا

 .ةلحرم ةيرق يهو نيينهجلا ىلإ ناوريقلا نف

 اهيلعو تانجلاو هايملا ةريثك ةيلزأ ةنيدم يهو ةلحرم ةبيبس ةئيدم ىلإ
 نم مهمرشو تاناخلاو قاوسألا هيف ضبر الو نيصح ةراجح نم روس

 ءايوركلاو نومكلا نم مهتالغو مهئيتاسبو مهتانج اهلع ةريبك ةيراج نيع

 .لوقبلاو

 .ةلحرم ةراوحل ةيرق يهو ةنجامرم ىلإ اهنمو

 مب 0, 1, ذل

 1 سنوت ةنيدم حف | ناوغز 1 .٠ 2 وجلا يف هئاقتراو] رسللا يف هئافتراو تك ٠ 3 يف هدم.

 14 60 4 ثودرفم , نودرفمم © | يلبج © | تلئاَساو 8, تالسو 0, تلّساو 1

 6 تازاوجلا 1 | فافين و. فاقس 1 | ةنطيقلا] ةق.ا.ةلا () | باتودلا رودو ه

 8 يف ممو] ىطو هل | مهو © | كامرو] لاحرو .٠ 11 ت'رهاث >, ترها 1, ترهيت خ ٠

 12 نيئينهحلا ط, نينيهملا 0, ىينيهجلا 1, نيتيهلا » + 13 ىلإو ه | ةلئتيس ه | ةلحرم] ىلإ
 تكدززميت ال لاقب ىرحأ هتيدم © | اهيلعو] او 14 ٠ 14 روس] قوس هل ٠ 17 ةنجاهرمت

 م | ةراوط 5 ٠
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 احا

 .ةلحرم اهركذ انمدق يتلا ةناجم ةنيدم ىلإ اهنمو

 بساكمو عورز اهبو ةميدق ةرماع ةيرق يهو ةلحرم ةنايكسم ىلإ من

 .ةنجامرم نم ربكأ يهو طامسلاك ةدتمم قوس اهو نويعو

 نم فلس اميف اهركذ انمدق دقو ةرماع ةئيدم يهو ياغاب ىلإ ابنمو

 اميف هانمدق امك ةليسملا ىلإ ياغاب ةنيدم نم ىدامتي قيرطلاو ءزجللا اذه
 .فلس

 انمدق يذلا قيرطلا ريغ ىلع ةليسملا ىلإ ناوريقلا نم ذلخاي ناث قيرطو

 ةريغص ةنيدم يهو ةفيفخ ةلحرم ةلولج ىلإ ناوريقلا نم جرخم وهو هركذ
 .ريثك لخنو ةريثك نيتاس اهيلع ةيراج ءام نيع اببو روس اهيلع

 عورز اهبفو رابآلا نم اهؤام ةنسح ةيرق يهو ةلحرم ىرحا ىلإ اهنمو

 أ ,ريثك ريعشو ةطنحو
 نكمم اهريعشو اهتطنحو ريبك صحف او ةلحرم ةنجماط ةيرق ىلإ اهئمو

 .ادج صيخر ريثك

 .ةلححرم سبرالا ةئيدم ىلإ اهنمو

 روس اهيلع ةميدق ةيلزأ ةنيدم اضيأ يهو ةلحرم شافيت ىلإ سبرالا نمو
 راكأو تاضايرو نيتاسب اهو ةيراج ءام نيع اهبو رايخلاو رجحلاب ميدق
 .ريعشلا اهتالغ

 تاباصإو عرازم ابو اهل روس الو ةلحرم يقيرفإلا رصق ىلإ شافت نمو
 ,ريعشلاو ةطنحلا ين ةج

 م, ن1, هذ

 ٠  5ةنجام رمت 3 ٠  614هناكسم 8, هئاكبسم 1, هناكسم حل | موو: ةميدق : ةيلزأ 2

 'ىاغاب 51 . 5 ياغاب ىلإ ىداتب نم قيرطلاو هى | 'ياغب م, *ىاغاب 1| ةيبسّملا » | انمدق 4

 © 2ف9 ايرإ اهيفو 2 | اهيلعو » . 10 ىرحا] رجأ .٠  04ةَلولِج طر هولج 08.٠ م

 » ةنيدم هونلاآ14 1 ٠  14ريثك هرج. 13 ٠  6هنغاط 12 .٠  6ريثكر كلذ لك 11 ٠ 0معز+

 ٠ هل ى | ابو 096, هبو هل | صدو6 تاباصإو : تاضايرو هك 18 ٠  1ساّقيت 8, ساعين 15
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 نحمل

 تالغو نيتاسبو هايمو نويعو تانج اهو ةلحرم وكزا ةبرق ىلإ اهنمو

 .عسأو ريخنو ريعشو حف

 حمملا ملاقأ نم يهو ةريبك ةيرق تناكو ةلحرم ناودربلا ةيرق ىلإ اهنمو

 . ريعشلاو
 ءام رابآ اهيفو ضرألا نم ءاطو يف يهو ةلحرم نيربهنلا ةيرق ىلإ اهنمو

 .ةتازمو ةماتك نم ربربلا اهيلع بلاغلاو قوس اهل ناكو ةبذع
 .تارامعو راجشأ اببو ةلحرم ةماتك تيسمات ةيرق ىلإ اهنمو
 .ةماتك نم اهلهأو قوس احل ةيرق يهو ةلحرم ةكد ىلإ اهنمو

 عرازمو ةيراج هايم اهبو ريربلل ةيرق يهو ةلحرم تنحسوا ىلإ اهنمو

 , ريعشو ةطنح

 .ةلحرم نم لقأ ةليسملا ىلإ اهنمو
 اهيف ةنيدم يهو رابك ةلحرم ةرشع اتنثا نالقراو ىلإ ةليسملا ةئيدم نمو

 دالبو ةناغ دالب ىلإ نادوسلا دالب يف نولوجتي ءاينغأ راجتو ريسايم لئابق
 ةيبهو مهو مهدلب مساب مهدالب ي هنوبرضيو ربتلا اهنم نوجرخيف ةراقئو

 .مالسإلا نيد ين جراوخ راكت ةيضايإ

 نم وحن ةغوك ىلإ نالقراو نمو ةلحرم نوثالث ةناغ ىلإ نالقراو نمو

 .ةلحرم ةرشع ثالث ةصفق ىلإ نالقراو نمو فصنو رهش

 8 0, 1, كه

 1 'ركزا 8, وكرا 1, اوكزا هل ٠ 2 ريخو] ريو © ٠.03 تاودآربلا »8, تاود'ربلا 5,

 ناوذربلا 4 ٠ 5 نيرينلا 8, نيورهنلا 0, ن'ورهتلا 1, ئورملا ه4 ٠ 6 ةنازمو 8, هتازمر 01

 م ٠ 7 تلمأت 8, تيسمأت 1, ثيسمام ل | ةماتك هدم. 014 ٠ 8 اهلهأو] الو ك4 . و حسو

 4 | ريربلا ه ٠.٠ 12 نالجراو ةعصوم# ل | ةرشع ةمخ © | راك هض مه . 13 يف]

 نم ١ |[ دالب لإ ت#.م ٠ 14 هراقنو 1خ ٠ 15 ءراكن ى . 17 هسثت 5, ةغرك 14 |
 ةرثع ةسجخ 0 ٠

10 
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 ةنيدم يهو حلملا رحبلا رحن يف يتلا سباق ةنيدم ركذ ىلإ نآلا عجرنلف

 نوثالث ةراوفلا ىلإ سباق ةنيدم نم نأ كلذو اهركذ مدقت يتلا ةقرافألا

 نوثالث تبخ رابآ ىلإ اهلمو بارخ نآلا يهو ةيرق فلس اميف تناكو اليم
 قردلا رصق نمو اليم نورشعو ةينامث قردلا رصق ىلإ تبحخن رابآ نمو اليم

 رصق نمو اليم نورشعو ةعبرأ ةريص ىلإ اهنمو اليم نوثالث نيلامجلا رثب ىلإ
 قيرطلا اذه يف اهانركذ ىلا لزانملا هذه لكو ةلحرم سلبارطا ىلإ ةربص

 اهراشع تبرخأو اهراثآ تسمطو اهترامع ىلع برعلا تتأ دق عقلب ءالخ

 ةحابتسم يهو نكاس فيلح الو نطاق سينأ نآلا ابي سيلف اهتاريخ تنفأو

 .حايرو سادرم ىمست برعلا نم ةليبقل
 ىلإ مث ةتانز رثب ىلإ مث سانحا يداو ىلإ سباق نم رخآ قبرطو

 .سلبارطا ىلإ ءافصلا رثب ىلإ تائفات ىلإ سايعلا رابآ ىلإ تيفدمات

 رحبلا رحن يف يهو ةراججح روس اهيلع ةنيصح ةنيدم سلبارطا ةئيدمو

 ريثك ىلإ اهب زهجتي ةعتمأو عانص اهبو قاوسألا ةنقتم عراوشلا ةنسح ءاضيب
 رجش ةريثك اهتاهج عيمج نم تارامعلا ةلضفم اذه لبق تناكو تاهجلا نم

 اهنوح امبو ابي ترضأ برعلا نأ الإ لختو ةمح هكاوف امبو نبتلاو نوتيزلا
 اهراجشأ تدابأو اهاوحأ تريغو اه.داوب ترفقأو اهلهأ تلجأو كلذ نم

 ىبسف ةئام سمخحو نيعبرأ ةنس يف راجر كلملا اهحتفتساو اههايم تروغأو

 ضرأو هدالب ةلج يف ةدودعمو هتعاط يف هل نآلا يهو اهاجر قفأو اهمرح

 مب 0, 1, ل

 1 سباق ةنيدم يف تلا همم. © | ململا هس. 614 ٠ 2 نأ هص 614 | ةراكونلا
 م1 .٠ ه4 اليم نوثالث - تبح رابآ نيو همي. ه ٠ 85 نيلامحلا 1 | ةرئص 8, هربص 1 | رمق

 هرّيص 1 . 6 سلبارط 614 | اذه] هذه ص14 ٠ 5 اهتارامحع ى | تبرخو 14 | اهراثع
 م +9 حايرو: 014, حاير » ٠ 10 سائحا 8, سانحا ©, سلاح مل ٠ 11 تنفدمات 51, تيف دلي

 © | راثآ ىلإ مث 14 | تائثات) بانام م | سنلبارط ه6 ٠ 12 سلبارط م ٠ 16 ترئفارأ

 تلشاو 014 .٠ 17 تررغو 614 | ممه5؛ راحر : ّشأ هنمل © | ةثام عمسو نيعبرأ ه
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 رومعم ىلع نأ ىردي الو عرزلا ةباصإ يف لالا ةمبدع سلبارطا ةنيدم

 .مولعم روهشم اذهو كلذ يف اهلثم ضرألا

 نوثالثو ليم اتئام ترص ةنيدم ىلإ قرشملا ةهج يف سلبارطا ةنيدم نمو
 سلبارطا ةنيدم نم جرخم رئاسلا نأ كلذو ةلحرم ةرشع ىدحإ يهو اليم

 نمو اليم نورشعو نانثا اسادرو ىلإ ىنتجملا نمو اليم نورشع ىنتجملا ىلإ

 نانثا اًغروات ىلإ اغوغر نمو اليم نورشعو ةسمخ اغرغر ىلإ اسادرو

 نب نا ح روصق ىلإ مث اليم نورشعو ةسخ فصنملا ىلإ مث اليم نورشعو

 ةتس ترص ىلإ مث اليم نوثالث مانصالا ىلإ مث اليم نوعبرأ يناسغلا نامعنلا

 كلذ لكو ىرخأ برقيو ةراث لحاسلا نع دعبي قيرطلا اذهو اليم نوعبرأو

 .بابدو فوع اهو برعلا نم نيتليبق كلم ف

 اب رادتسا امو بارت روس اهبلعو ناليم رحبلا نيبو اهنيب ترص ةنيدمو

 رجش اياقبو توتلا رجش نم ربثك اهيو اهم نوتيز الو ليخت اياقب ابو لمر

 نم اهب سيلو اهداسفإب كلذ رثكأ ىلع يتأت برعلا نأ ريغ ريثك اضيأ نيتلا

 قوف فلس اميف مهليخت ناكو نادوب ام رمتلا نم الو ةلجواب ام بشعلا

 اذه انتقو يف تفلت دق اهنأ الإ هكاوفو بانعأ مهل تناكو مهل فافكلا

 نم اههايمو لابجلا سوؤرو ةيدوألا نوطب يف ناك ام الإ ءيش اهنم قبي ملو

 .ربربلا نم لئابق اهيلعو ةليلق اهرابآو لجاوملا يف رطمل
 ةئيدم نمو لحارم ثالث امهنيبو ةدقم لبج سلبارطا ةنيدم ىلعو

 م, 014

 3 فرثلا 614 .٠ ه4 ممو6 سابارطا : قرشلا ةهج يف 1خ +٠ 85 نتسلا ه | ىتحملا نمو

 اسادرو ىلإ] اعروات ىلإ اعرعر نمو ك ٠ 6 اعوعز طذو هل | اهرئوت 8, اعروات هك ءا” فّمنلا

 م1 | رمق 4 .٠ 8 مانصالا 1 | ترص ه1 ء 10 ”بايدو فارع» ٠ 11 نيبو

 رحبلاو ترم ةنيدم 614 .٠ 12 لحن | ايي اط ه | ابو هب. © | نم اياتبو 14

 13 اضيأ هه. 14, اب © . 14 بثملا] بنملا 4 | ةلجاوأب م1 | نادرب 81 .٠ 16 همام

 امم: اب 614 ٠ 18 (299,) سلبارطا س- ليج مرو. 6 | ةدفم 8, ءرقع 1 | امهنيبو هد
 2س ا
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 سقافس ىلإ ةسوفن لبج نم كلذكو لحارم تس ةسوفن لبج ىلإ سلبارطا

 لبج لهأو لحارم تس ةيليطسق ىلإ اضيأ ةسوفن لبج نمو لحارم عست
 دقو يناميلا هبنم نبا بهذم ىلع راكن جراوخ مبنكل مالسإ مهلك ةسوفن

 .ةبرج ةريزج لهأ انركذ يف بهذملا اذه انركذ

 يفو لصتم لمر يف لحارم ثالث رمد لبج ىلإ ةسوفن لبج نمو
 لبإلا نوجتني موق مهو ةناهر نومسي ريربلا نم موق لبجلا اذه فارطأ

 لئابق نم مهنم دعابت ام ىلإ اقرف نوريسيو ءاطخخ اهعرساو اهاضمأ نوبكريو
 مهلبج ىلإ مهمنانغب نودوعيو مهلبإ ىلع نوريغيو ميهيلع نوبرضيف برعلا

 دحأ سيلو اذه الإ لغش مهل سيلو اهيلإ نووأي يتلا مهاكاسم عضاومو

 مهنم دحأب رفظي ام اليلقو مهتيذأ ىكشتيو الإ محل نيرواجملا برعلا نم

 هانلق اك مهتنكمأ يف مهنصحمو ضرألا كلتب مهتلالدو مهجن يرج ةعرسل

 .نادو دالبب بونملا ةهج يف دالبلا هذه لصتتو
 نم هفصو يف نحن يذلا ءزجلا اذه هنمضت ام نوركاذ نآلا نحو

 ةدوصقملا دالبلاو ةرومعملا روصقلا نم هيلع امو هلطارقو رحبلا يسارم

 .ذاشرإلا هللابو ةقاطلاو دهجلا هغلبو ثحبلاو بلطلا هيلإ لصو امبسح

 قاقزالا نوج ىلإ لايمأ ةئس فرطلا ىلإ ةيبرغلا ةنوب ةنيدم نم نإ لرقأف
 رحبلا يف لصخاد ليطرقلا اذهو زرخلا ىمرم هرحآ يو ريغص نوج وهو
 .اليم نوعبرأ

 فرط ىلإ اهنمو اليم نورشعو ةعبرأ ةقربط ىلإ زرخلا ىسرم نمو

 م, 0, 1, لل

 1 لحارم تس سس كلذكو هدو. ه ٠ 2 هلطت ©, يطق 1 ٠ 4 ركذ 014 ٠ 6 موق
 هاك. هوت. 6 ٠ 9 مظطرمو 1 .٠ 10 ةرواجملا ١ | نم ىكشنيو ط, ىكتشيو © | ليلقو 6 |

 مدحأب 14 .٠ 11 يرج هوت. 14 | ثيضرألا 14 . 13 هفصو يف نحن يذلا هرن. 014 ٠
 14 هنلطارتو هدج. هك ٠ 15 للاعت سابو ك . 16 ةيبرثلا س تإ] اهتم ةئرب ةئيدم نإ 18

 ٠ ةقربط] ةقربط لياصح م 19
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 كانهو اليم نورشعو ةعبرأ ريوقتلا ىلعو ةيسور اليم رشع ةسمخ نوجلا

 ةفيلخ يلا ةعلق ىلإ راشملا فرط نمو اليم رشع ةتس راشنملا ىمست ةلمر

 نورشعو ةينامث اربوقتو اليم نورشع ةيسور نوج عطق اهنمو لايمأ ةرشع

 .اليم رشع انثا فرطلا سأر ىلإو اليم

 ,.اهركذ قبس دقو لايمأ ةينامث ترزنب ىلإ اهنمو

 .اليم رشع انثا صاجو يب ىبرم ىلإ اهنمو

 ىلعو انوج اليم رشع ةئالث لبجلا سأر ىلإ صاجو ينب فرط نمو

 ةثالث يدارلا ىسرم رصق ىلإ صاجو يب سأر لوأ نف روصق نوجلا اذه
 هنمو لايمأ ةثالث دواد ةشرت رصق ىلإ هنمو ريغص ربن طقسم وهو لايمأ

 فرطلا اذهو ناليم لبجلا فرط ىلإ هنمو لايمأ ةسمخ نيئوص رصق ىلإ

 .امتريحمو سنوت ةنيدم هطسو يف يذلا نوجلا لوأ وهو ةسينكلاب فرعي

 نمو لايمأ ةئس ةدرحجي رب: عقوم ىلإ ريوقتلا عم لبجلا فرط ءاذحب

 ىلإ هنمو لايمأ ةعبرأ نم وحن هنم ةبرقه ىلع ةلج رصق ىلإ يداولا عقوم

 بارخ ةنجاطرق ةئيدمو ناليم ةنجاطرق ةئيدم ىلإ هنمو ناليم نادرج رصق
 .اهركذ انمدق اك

 يف وه يداولا اذهو لايمأ ةثالث سنوت يداو قلح ىلإ ةنجاطرق نمو

 رصق نمو اليم رشع انثا مهج رصق ىلإ يداولا مف نمو نوجلا فصن

 نارفا فرط لإ صبرق رصق نمو اليم رشع ةتس صبرق رصق ىلإ مهج

 8م, 0, 1,

 2 ىمت ةمر] ىعسي فرط 0 | ةفيلخ] ةفيلح 6 ءا6 ىسرع هو, 8 | يب هسص.[آه |

 ساحر] ساقو ؟همجمع# 14 ٠19 ةشرب 8, هشرت 01, هسرت حل | هنمو 21] اهنئمو ٠ 10 نيل'وع

 م | هنمر] نيئاوص رصق نمو » .٠ 11 مومو: هطسو : ترج ل . 12 ءاذعب] نمن تاه |

 ةدارجب 2 ةدارجب [ ٠ 13 ةّلج 51, هلح 0 | نم وحن - ىلع هيب 614 ٠ 14 ثاد'رج

 م1, ناجرح ل ٠ 15 انمدتو انركذ ل ٠ 16 ةنجاطرق نمو] اهنمو 5, هنمو © ٠ 17 ميج

 ا[, مهل 0 | رهج رمق نمو "", هب مالا 18 سبرق رصق نمو هرج. 614 | نارفأ 1 ٠
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 نودلا اذه ريوقت عيمجف رحبلا يف لخئاد ليطرق وهو اليم رشع ةعبرأ
 ةينامث نارفا فرط ىلإ لبجلا سأر نم ةيسور هعطقو اليم نوعبسو ةعبرأ

 فرط ىلإ سنوت يداو مف ثيح نوجلا طسو نم كلذكو اليم نورشعو

 .اليم نوسمحو ةتس اريوقتو اليم نورشعو ةينامث ةيسور عطق اذإ نارفا

 .لايمأ ةتس ةلخنلا رصق ىبمرم ىلإ نارفا فرط نمو

 .اليم رشع انثا تزئيم رصق ىلإ هلمو

 ةبون ىلإ سنوت يداو مف نم كلذف اليم نوثالث ةبون رصق ىلإ هنمو

 امهنيبو ريغصلا روماجلاو ريبكلا روماحجلا رحبلا يف ةبوت يزاويو اليم نوعبس

 .اليم رشع انثا ةبون ىلإ ريبكلا روماجلا نمو لايمأ ةعبس
 ىلع نوجلا اذهو نوجب دحاو ليم ةميخرلا سأر ىلإ ةيسور ةبون نمو

 .هلك ريصق وهو لايمأ ةتس ريوقتلا

 وهو ورادا ىمسملا لبجلا فرط وهو ةلقبلا فرط ىلإ ةميخرلا سأر نمو

 .قرشملا يف ةيبيلقا ةيحان نم

 نالبج ريماوحجلا هذهو لايمأ ةتس ريغصلا روماحللا ىلإ ةميخرلا سأر نمو
 .حايرلا بالقلا دنع امبب ىسريو رحبلا يف نامئاق

 ريتسنملا ىلإ ةيبيلقا فرط نمو اليم نرثالث ةيبيلقاو ةبون نيب ام عيمجف
 رصق ىلإ هنمو لايمأ ةعبس قوزرم يلا رصق ىلإ ةيبيلقا نم راس نف ىرحم

 ىلإ دعس رصق نمو لانيمأ ةعبرأ دعس رصق ىلإ ةئبل نمو لايمأ ةينامث ةنبل

 م, 6, 1, ذل

 1 ينعأ هريوقت 0 ٠0 3 ثيح] بنج 6 | سلرت - ثيح هون2148 ٠06 تزنيم 8:
 ةروسل 0, برر 1, تزرلب ىلإ ترزنب 268 6#00ز# + ا 7 ةنوب 8, هلول 1, هلوب ش | مف نم

 يداو يداولا 5 | ةنوب 2, هبون 1, هنلروب ه ٠ 8 يزاريو] يداربو كل | ةنوب 8, هبوت 01, هلود'

 مل | روُماطا ظ, روماحلا 1 | روُساطاو 21 ٠ا19 ةنوب ط, هبون 1, هنوب لا ٠ 10 ةيلوب نمو 5,

 هبوتن نمو 014 | ةميخولا 1 | ثوج ط1 ٠ 12 رثرادا >1, نورادا خ | نم وهو هدصن

 م .2 13 ةسيلتا 1 ٠016 ةلوب 8, هلوب ©, هّبون 1, هبرول ل ٠ 17 لاوزارم ©, ناورم ٠

 18 دس 2 .٠
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 .لايمأ ةرشع ناهسوت فرط ىلإ لايمأ ةينامث ةبرق رصق
 جراخلا سرضلاك وهو افصنو اليم رحبلا يف لخدي ناهسوت فرطو

 .لايمأ ةعبرأ نوعا يف ناهبسوت رصق ىلإ سرضلا اذه نمو
 ةريبك مورلل ةنيدم تناك لبانو لايمأ ةينامث لبان رصق ىلإ ناهبسوت نمو

 اهحلاصم تحييتسا مالسإلا ردص يف ةريزجلا تحتفتسا املف ةرماع ادج

 اياقب تيقبو طقف رصق ناكم الإ رثأ الو مسر اه قبي مل ىتح اهنساحمو

 .اهيلع ةلاد اها رخ

 نم وحن رحبلا نيبو هنيبو لايمأ ةيئامث طايخملا رصق ىلإ لبان رصق نمو
 تامامحلا فرط ىلإ مث لايمأ ةتس ليختلا رصق ىلإ طايخلا رصق نمو نيليم

 .لايمأ ةعبس

 هلذهو ةريبك ةلحرم سنوت ةنيدم ىلإ ربلا يف اعجار فرطلا اذه نمو

 .اهركذ مدقتملا وشاب ةريزجم ةامسملا ةريزحلا ضرع يه ةلحرملا

 لخندي فرط ىلع ديشم رصق وه تامامحلا فرطب ىمسملا فرطلا اذهو

 .ليم نم اوحن رحبلا يف
 دعب ىلع رصقلا اذهو لايمأ ةسمخ رصق وهو رانملا ىلإ تامامحلا نمو

 اذهو لايمأ ةمس نيطبارملا رصق لإ مث دصرملا رصق ىلإ هنمو رحبلا نم

 لايمأ ةتس نوفدملا ليطرق فرط ىلإ هنمو نوفدملا نوج عاق يف رصقلا

 .لايمأ ةينامث ةيلقرها نصح ىلإ روكذملا ليطرقلا فرط نمو
 سانلاب ةرماع ةنيدم يهو اليم رشع ةينامث ةسوس ةئيدم ىلإ ةيلقرها نمو

 مب نب 1 ثبات

 ٠  6بارخ 7 ٠ فصار ف . م6اهل] اب ظ 2 ٠ هير 61 | أهيسرت ةةمتم# ف 1

 11 هذهو] يهو ٠ 12 ةريزجلا هذه ت | وشاب 2[ ٠ 13 فرطلا هرب. © 16 دّصرملا

 20 .٠ 17 فرط لعبه 2018 فرط هديب | ةيلترها 8, ةيلقيرها © .٠ 19 نمو

 ةيلقرهأ نيب 1 ٠
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 اونو

 مدعي يذلا عاتملاب نورداص اهنعو نودصاق اهيلإ نورفاسملاو رجاتملا ةريثك

 هسيفنو عانملا ديج نم وهو اهلإ ةبوسنملا مثامعلاو بايثلا عاونأ نم هنيرق
 .نيصح. رجح نم روس اهيلعو لجاوملا نم مههايمو ةرماع قاوسأ ابو

 نبا رصق ىلإ سناقش نمو لايمأ ةينامث سناّقش رصق ىلإ ةسوس نمو
 ةيبيلقا نصح نم كلذف ناليم ريتسملا روصق ىلإ هنمو لايمأ ةعبرأ دعجلا
 نورشعو ةئام ريوقتلا ىلعو ىرحجم وهو ليم ةئام ةيسور عطق ريتسنملا ىلإ

 . .ليم
 لايمأ ةعست ريتسنملا ىلإ اهنمو ةيروق ةريزج رحبلا يف ريتسنملا لباقيو

 اليم رشع انثا ساميدلا ىلإ اهنمو لايمأ ةرشع ةطملل ىلإ ةريزجلا هذه نمو
 .اليم نورشع ةيدهملا ىلإ اهنمو

 رصق ىلإ ريتسنملا نمو اليم نوثالث ةيدهملا ىلإ ريتسنملا نم اضيأ كلذكو
 ىلإ سامبدلا نمو لايمأ ةينامث ساميدلا ىلإ طل رصق نمو لايمأ ةعبس ةطم
 .لايمأ ةينامث ةيدهملا

 يف نوجتي رحبلا أدبي اهمو هركذ انمدق امك رحبلا اب طيح ةيدهملاو
 .بونجلا ةهج

 لايمأ ةئس ةيلاعلا رصق ىلإ هنمو لايمأ ةتس ةطقلس رصق ىلإ ةيدهملا نمو
 .اليم رشع ةلالث ةيذوبق لإ

 ريك اهب وهو ةفيرط لك توحلا نم هب داصيو نسح رصق ةيذوبقو

 ظ .صيحر
 رصق لإ نايلم رصق نمو لايمأ ةينامث نايلم رصق ىلإ ةيذوبق نمو

 مب 0 1-0, ]

 2 رهو] يهو 1 ٠ 4 با] يأ 1 ٠ 6 اليم نورشعو ةثام  ريتنملا ىلإ ل"* | عطق هد

 60 .٠ 8 اينو س لباقيو همي. 2 | ةريزج هرم. 6 ٠ 9 اهئموز هنمو 6 ٠ 11 كلذكو ع5.
 6 . 16 ةطقّدس 8, هطقلس 1 . 18 رصت] نصح 1 ٠ 20 رمت مء] نسمح 1 | تايثم ظ ٠
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 راخف ةطانق رصقب لمعيو لايمأ ةعبرأ ةطانق رصق ىلإ لايمأ ةعبرأ ةناحيرلا

 .رمحا هئيطو اهريغو ةيدهملا لإ هب زهجتي جذاس ريثك

 دايز رصق نمو لايمأ ةتس دايز رصق ىلإ لايمأ ةعبرأ ةزوللا رصق لإ مك
 ةينامث ساساق رصق ىلإ سنودجم رصق نمو لايمأ ةينامث سنودجم رصق ىلإ

 ىلإ دايز رصق نم كلذف ناليم لزق رصق ىلإ ساساق رصق نمو لايمأ
 .اليم رشع ةينامث لزق فرط

 سقافس ةئيدم ىلإ هنمو نوج يف ناليم ةلبح رصق ىلإ لزق فرط نمو
 نوعبرأو ةينامث سقافس ىلإ ةيذوبق نم كلذ نم عيمجلا لايمأ ةسخح نوجا يف
 .اليم نوثالث ةيسورو اريوقت اليم

 اهعضومو اهلاكمو ةنقرق ةريزج قرشملا عم رحبلا يف دايز رصق ةلابقو

 نمو اليم نورشع ةيذوبق ىلإ ةنقرق نم نأل كلذو سقافسو دايز رصق نيب
 اهلهأب ةرماع ةنسح ةريزج يهو اليم رشع ةسمخ نم وحن سقافس لإ ةلقرق
 موركلا ةريثك ةبيصخ يهو صاصخأ يف مهانكس امتإو ةنيدم اهب سيلو

 كلملا اهحتفتساو ةولحلا ةبللا يهو نوسينالاو نومكلا تالغو بانعألاو

 فرهك اهنم يبرغلا فرطلا ينو ةثام سمخو نيعبرأو نامت ةنس يف راجر مظعملا

 لصتي كانه يدبرقلاو يدبرقلا ىمستو مهديرب نمم ايف نونصحتي ناريغو
 نوثالثو ةسمخ ريصقلا تيب ىلإ يدبرقلا نمو اليم نورشع ريصق رجح هب
 .لايمأ ةتس اهضرعو اليم رشع ةتس ةريزجلا هذه لوطو اليم

 لايمأ ةعبرأ ةلمرلا فرط ىلإ اهنم نإ لوقتف سقافس ركذ ىلإ نآلا عجرت مث

 م1

 4 سنودم 8[ | ساساق رصق نمو  ةيئامش هه. 1 + 6 فرط] رمق 1 ٠ا 7 ةيح طر, هليح

 1| ةنيدم] رعت 1 208 ةيذوبق ه000., دايز رصق 28 00«عزع . 11 ني] نم 1| م0586 سقافسو:

 اطسو 1| نأ] تأل » | نم هس. 1 | ةيذوبق «004., دايز رعت 86 معزه + 13 ةبيصخ]

 ةنيصخ ٠ 14 ةولحلا ةملا يهو هدت.1 ٠*٠ 15 يلرغلا] رمقلا و. رعقلا 5 ٠ 16 يديرقلا]

 يدنرفلا ةويصمعع 1 ٠



 معو

 سوجملا رصق ىلإ نوجلا لوأ وهو بوندللا ةهج يف اعجار ةلمرلا فرط نمو

 ةذينت رصق ىلإ ةقنب رصق نمو لايمأ ةرشع ةقنب رصق ىلإ هنمو لايمأ ةعبرأ

 ةسمخل سباق ةنيدم ىلإ هنمو لايمأ ةعبرأ مورلا روصق ىلإ هنمو لايمأ ةينامت
 .ةفصلا نم هيلع يه امب هركذ مدقت اميف سباق انفصو دقو اليم نوعبسو

 ةنوجز رصق ىلإ لايمأ ةينامث نوشيع نبا رصق ىلإ لحاسلا عم سباق نف
 رصق نمو اليم نورشع نومأم ينب رصق ىلإ ةنوجز رصق نمو لايمأ ةينامث

 رشع ةيئامث فرحا رصق ىلإ هنمو اليم رشع دحأ دورما ىلإ نومأم يب
 لع فرجلاب ىمسملا فرطلا اذه ىلإ ةلمرلا سأر ليطرق نم كلذف اليم

 .ليم نوسمحو ةئام ريوقتلا ىلعو اليم نوسمخ ةيلختلا

 ةريزج يهو لايمأ ةعبرأ رحبلا يف ةبرج ةريزج ىلإ فرحلا فرط نمو

 قافنلاو رشلاو اهلهأ ناولأ ىلع بلغت ةرغسلاو ريربلا نم لئابقب ةرماع

 جورخو ةنتف لهأ مهو مهماعو مهصاخ ةيرب ريلاب مهمالكو مهتلبج يف دوجوم

 رخخآ يف كلذو اهلإ هثعب لوطساب راجر مظعملا كلملا اهحتتفاو ةعاطلا نع
 نيعبرأو نامث ةئس ىلإ اهيف يقب نم رقتسا مث ةئام سمخو نيرشعو معست ةنس

 يف مهازغف راجر مظعملا كلملا ةعاط نع اوجرحخنو اوقفان مث ةئام سمخو

 لوطو ةنيدملا ىلإ اهبس عيمح عفرو ةيناث اهحتفتساف لوطسألاب ةنسلا هذه
 ةسمخ يقرشلا سأرلا ضرعو قرشملا ىلإ برغملا نم اليم نوتس ةبرج ةريزج
 فرطلا اذه ىمسيو اليم نورشع ريبكلا ربلا ىلإ فرطلا اذه نمو اليم رشع
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 2 رمق م2,] روصق 1 | ةقنب م*.] دقن 1 | ةقنب ج[6] هقين 1 | هدين 1 ٠ 5 ةنولحز 2,

 هنوجر 1 ٠ 6 ةنوجز رمق نمو 000.1 | نومأ»ب] نومي 1 | نودأم ينب رمق نمو هنن1 ٠
 7 دو'رْمأ 2, دو'رما 1 | هئمو هرص.1 | فارجلا »5 . 8 ف'رحلاب 21 . 9 هيلستلا 1 ٠
 10 ف"رجلا 51 . 11 اهلهأ ناولأ ىلع] مهيلع | رورثشلاو 1 ٠ 18 ىبسي قيشلا فرللا اذهو

 سأر 1 .٠ 19 ثاحتلا ةةصمعمع 1 -
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 انما

 ادج ةريغص يهو اوزيز ةريزج قرشملا ةهج ىلإ ةريزجلا هذهب لصتبو

 ينب رصق اهلباقيو ليم نم وحن ربلاو اوزيز ةريزج نيبو موركو لخم اهبفو
 مالسإلا يف جراوخن راكل موق مهو اهلهأب ةرماع ةريزجلا هذهو باطخ

 نيتريزجلا نيتاه ىلت يتلا روصقلاو نوصحلا عيمج كلذكو ةيبهولا مههذم

 بيرغ لجر بوث مهدحأ بوث حسامب ال مهنأ كلذو كلذ لثمب نوبهذمتي
 ةظوفحم ةينآ نوكت نأ الإ ةينآ يب هل لكأي الو هلكاؤي الو هديب هسمب الو

 حابصلا دنع موي لك يف نورهطتي مهؤاسنو مهلاجرو هاوس دحأ اهمرقي ال

 هايم نم ائيش ليبس رباع ىقتسا نإو ةالص لكل نومميتي مث نوؤضوتيو
 ال بنجلا بايثو رثبلا نع ءامللا كلذ اوجرختساو هودرط هونياعو مهرابآ

 نوفايض هلك كلذ عم مهو بنجلا اهيرقي ال رهاطلا بايثو رهاطلا اهمرقي

 ةلادم مهيفو مهلاومأ يف نمانلا نوملاسيو مهماعط ىلإ نوبدنيو ماعطلا نومعطي

 .مهب لزن نمل ةليب

 نوعست ثيبلا ريصق ىلإ .ناجيتنا ىمسملا ةبرج ينعأ ةريزجلا فرط نمو
 .اليم نوتسو نانثا ةنقرق يف يلا ةرطنقلا ىلإ ناجيتنا فرط نم كلذكو اليم

 ةيدوالا سأر ىلإ هنف هركذ مدقتملا فرجلا فرط ىلإ لوقلا انب عجرو

 اليم نورشع تارازلا روصق ىلإ اهنمو اليم نورشعو ةعبرأ لحاسلا ىلع

 اليم نورشع رحبلا يف امهنيبو ةبرج ةريزج فرط يلت ةئالثلا روصقلا هذهو

 ينب نمو اليم نورشعو ةسمخ نيموكذ ينب رصق ىلإ تارازلا روصق نمو
 .لايمأ ةتس سيجرج رصق ىلإ هنمو لايمأ ةتس ىرهلا رصق ىلإ نيموكذ

 وز 1, مه(ل619ر

 ٠  1مهرابآ هايم نم] يههايم نم 8 ٠  1مهبهاذم 4 ٠  8باطش] راطخ ط.ا. 3 ٠  1اوريز 1
 ةبرج فرط نمو] اهفرط نم ةبرج هذه نمو 13 ٠  1مبامط لإ] هيلإ 1 | محلارمأ] مطاوحأ 11
  1نيبركد ٠018  14ةريزج هب. ٠017  4تارازلا طه 16 .٠  21فارجلا 15 ٠ 1

 نمركذ ه4 ٠ 19 نيموكد !, نمركذ ه | ارهلا 1, هسدارهلا خف ٠
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 معا

 وعجا

 محب

 رصقو اليم نورشعو ةسمخ باطخ ينب رصق ىلإ سيجرج رصق نمو

 ينب رصق لباقيو برغملا ةهج نم بالكلا خابس رخخآ ىلع وه باطخ ينب
 وحن اهضرعو اليم نوعبرأ اهوطو اوزيز ةريزج ةلاقسا رحبلا يف باطخ

 انمدق اك ءاملا تحت اهقابو موركلاو لخنلاب رومعم اهضعبو ليم فصن

 .لقأو كلذ نم ديزأو ةماق وحن اههجو ىلع فشي ءاملاو هركذ

 نوج امهايبو اليم نورشعو ةسمخ خامش رصق ىلإ باطخ ينب رصق نمو

 .رامحلا بلص نوج ىمسيو ريغص

 ليطرق ىلع حلاص رصقو لايمأ ةرشع ملاص رصق ىلإ خامش رصق نمو
 .زيخملا سأر ىمسيو لايمأ ةسمخ هلوط برغملا ىلإ قرشملا نم ذخأي

 ينب رصق ىلإ نيطوك رصق نمو اليم نورشع نيطوك رصق ىلإ هنمو
 اليم نورشع ايكرم ىسرم ىلإ لولو ينب رصق نمو اليم نورشع لولو

 ىلإ تالسفع رصق نمو اليم نورشع تالسفع رصق ىلإ ايكرم رصق نمو

 يرادنبلا رصق ىلإ هنمو ناليم نانس رصق ىلإ هنمو لايمأ ةعبرأ ةبرس رصق

 رصق ىلإ ةرغرغ رصق نمو لايمأ ةرشع ةرغرغ رصق ىلإ مث لايمأ ةثالث
 ةنيدم انفصو دقو اليم نورشع سلبارطا ةنيدم ىلإ مث لايمأ ةتس دايص

 .امتاذ يف اهاحو اهفصو ءاصقتسا ىلع رم اميف سلبارطا

 هنمو اليم رشع ةعبرأ اشويلاق سأر ىلع رصق ىلإ سلبارطا ةنيدم نمو

 518ه

 1 سيجرج رمق نمو] هنمو 14 | ينب ه2. 14 | مه5؛ اليم : رمق ىلإ نيموكذ ينب نمو
 لايمأ ةتس ىرهلا عمو. 1 (306,ي) ٠ 2 باطخ هدض, كف ٠ 3 اوزيز] ٍيز ه ٠ 4 اهقابو  لخنلاب]

 اهضعبو موركلاو ليخنلاو روصقلاب 14 ٠ 5 هركذ هرصب 4 ٠ 6 حامش 1 . 7 بلص] بط
 مه ه0 11 لوثلو م, لوكز 1, لولز ه | لولو ينب رصق نمو] هنمو 54 | ايك "رم 1,

 اكرم 4 . 12 اكرب ه | تالفع 2, تالييه م, تاليه 1 | تال ط, تالعع

 13 ةبرس 8, هبرس 1 | تانس 5 | ىوادبلا ه4 ٠ 14 مش هرص. 14 | ةرغ'رغ 8, هرغ*رغ

 1 | ةرغرغ رضق نمو] هئمو 14 ٠ 15 سلبارط ةوصوعع ه ٠ 16 سلبارط 1 | اهفعو يف

 51ه ٠ 17 اشرُيلاق >, اسويلاق 1ث ٠



 "م

 ىلإ اليم رشع انثا ناسغ ينب رصق ىلإ هنمو لايمأ ةينامث باتكلا رصق ىلإ

 ةعبرأ ءارعشلا سأر فرط ىلإ هنمو اليم رشع ةينامث سدال يداو بصم

 ىلعو اليم نوعبرأ ةيسور ءارعشلا سأر ىلإ اشويلافق سأر نم كلذف اليم رشع
 .اليم نوسمخو نانثا ريوقتلا

 نسملا ليطرق ىلإ اليم رشع ةعبرأ سكيرش رصق ىلإ ءارعشلا سأر نمو
 .لايمأ ةعبرأ ةدبل ىلإ هنمو لايمأ ةعبرأ رحبلا يف لخئاد فرط وهو

 نم دعب ىلع يهو تاريخا ةلمتشم تارامعلا ةريثك ةدبل ةنيدم تناكو

 معنا نم اهم ناك ام تريغف اهضرأ ىلعو اهلع برعلا تطلستف رحبلا

 اههرامعو ناريبك نارصق الإ اهب اهنم نآلا قبي ملف اهريغ ىلإ اهلهأ تلجأو

 رماع ريبك رصق نآلا رحبلا رحن ىلع اهو ريربلا ةراوه نم موق امهناكسو
 هتيز نوجرختسي نوتيزو ريثك لخت ةدبللو ةرماع قوسو تاعانص هب لهآ
 .هتقو يف

 اوركاب ىبمرم ىلإ هنمو اليم رشع ةعبس نسح- ينب رصق ىلإ ةدبل نمو

 .حايرلا لك نم نكي نسح ىسرم وهو دحاو ليم

 ةيماس رصق نمو اليم رشع انثا ةيماس رصق ىلإ مشاه رصق ىلإ هنمو

 روهشملا ناناق فرط لإ ةقيوسلا نمو اليم رشع انثا دوكثم نبا ةقيوس ىلإ
 ليم ةئام ةيلختلا ىلع نالاق فرط ىلإ سلبارطا نم كلذف اليم نورشع

 .لايمأ ةرشعو ناتثام ريوقتلا ىلعو اليم نونامتو

 8,1 0ىءاور, ذل

 2 سردال 51, شدال ه | يرمشلا :ءصومم ه ٠.03 اشويلاق >, اسوُنلاَق 1, اسويلاق

 لل ما 85 نيكيرت 1, سكنرش ه | اليم اص» © | نسملا 5, قتسبلا 1, سلا ه
 6 رحبلا] ريلا 4 | هديل 51, هديل ح4 . 7 هديل 21, ةدلل 4 ٠0 8 اس هرصب 614

 9 ايئاكسو اهرامتو 6 ٠ 11 هديللو 261 ٠ 13 هديل 201 | اوركاب 2« ©هعزوب اوريكاع

 8, ورك 5, ردبكا ف ٠ 14 حير كل .٠ 16 دوركم 21, دوكنم ل . 17 ناقاق 1 |

 ةيلحتلا 1 ٠
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 قلل

 يئاشلا رحبلا لحاس نم ءزيللا اذه يف لصحت ام ركذ ىضفقنا انهو

 .ىلاعت هللا لوحب يننأي اميف هنم يقب ام ركذب يتأتسو هل ةمسقلا هتبجوأ امبسح

 لئابق ابو اموح نكسيو دوكتم نبا ىلإ بسنت اهانركذ يلا ةقيوسلاو
 ةريثك روصق يهو ةدوهشم قوس اهبو برعلا ةعاط تحن ربارب ةراوه نم
 .مهماعط اهب نونزخمي برعلاو يقسلا ىلع ريعشلا نوثرحي اهلهأو

 هنم ثلاشلا ءزجلا هولتيو هلل دمحلاو ثلاثلا مبلقإلا نم يناثلا ءزجلا رجن

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 هر 1, ©,

 2 لامت همت. 61 ٠ 3 اسو همن. 614 .٠ ه4 ريريلا ه | دوهشم 4 .٠ 5 ثرتزخيل

 نوثرحي 4 .٠ 6 لات هبا - زجن هج, 6, هيب ديجحلاو يتاثلا ءزجلا ىفقنا انهو 1, ام ىفقنا انهو

 هن دمحلاو كلاثلا ملقإلا نم يناثلا ءزجلا هنمضت ه .



 ثلافلا ءرجلا

 مرتعمكام طمتتح

 اهرثكأ نيضرألا نم ثلاثلا ميلقإلا نم ثلاثلا ءزجلا اذه هنمضت يذلا نإ

 .اهرواج نم ىلع ةريغم ضرألا يف ةدسفم برع اهلهأو ليلق اهرماعو ءالخ

 .ةقربو ةلجوأو ةلازو حيتسمو باطخلا نبا ةليوز دالبلا نم اهيفو

 دالبلا نم اهيفو ليصفتلا اهب طيحم لمح روصق طيحملا رحبلا لحاس ىلعو
 ةلقو فعض ةياهبن يف اذه اننامز يف اتناك نإو امأ ةيبادجأو ترص ةروهنملا

 امهلع درت بكارملاو مسا ةيلح عم مسر مهوت امهنمو اممل يقب دقف رماع
 ندملا هذه نوركاذ نحم اهو امهردق ىلع امهعفانمو امهيف ةقفانلا ةعتمألاب

 .هناحبس هلل ةوقلاو لوحلاو اهتالاحب نوفصاو روحبلاو روصقلاو نيضرألاو
 ريغ ةريغصب الو رطقلا ةريبكب تسيل رادقملا ةطسوتم ةنيدهف ةقرب ةنيدم امأف

 ىلع فلس اميف تناكو ةدساك اهقاوسأو ليلق اهرماع تقرولا اذه ين ابنأ

 ناوريقلا ىلإ رصم دالب نم مداقلا هلزاي رينم لوأ يهو ةفصلا هذه ريغ

 ارسكو امري اهريسم نوكي ةحيسف ةعقب يف يهو برعلاب ةرماع روك الو
 اهلهأ بايثو بارتلا ةيقولخ ءارمح اهضرأو ليج ةعقبلا هذبب طيحنو هلثم يف

 اهنع رداصلاو اهب طيحملا دالبلا رئاس ين اهلهأ فرعي كلذبو رمح ادبأ
 اهل ةمواقملا ةرواجملا دالبلا نع ةديعب ابنأل نيياحألا يف ريثك اهلإ دراولاو

 م 0, 1, ه

 1 كانلا ملقإلا نم هن هدد, تمانع ٠ 2 اهترامحعو ه ٠ 4 طيحلا] يماشلا © ٠ 11 دالب]

 راد 1 هب . 15 ةماقلا جت .٠
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 1١م

 نامزلا فلاس يف تالغلا نم امل ناكو ةيرحن ةيرب يهو امتالاح عيمج يف

 ىلإو اهب ناكو نطقلا فانصأ نم فنص هسناجيال يذلا الإ بوسنملا نطقلا

 نآلا يهو ةلجوأ نم اهلإ ةلصاولا رومنلاو ةيرقبلا دولجلا غابدل رايد نآلا

 رصم ضرأو ةيردنكسإلا نم الإ نرلصاولا نورفاسملاو بك ارملا اهنم زهجتي

 سانلا اهب عفتنيف اهيلإ ةبوسنملا ةبرتلا اهنم جرختو تيزلاو لسعلاو فوصلاب

 اذإو ءاربغ ةبرت يهو ةيحلا ءادو ةكيللاو برجل تيرزلا عم ابم نوجلاعتيو

 ةبمرك ناخدلا ةعيظف يهو تيربكلا ةحتارك ةحئار امل تحاف رانلا يف تيقلأ

 .معطلاو ةحتارلا

 كلذكو لفاوقلا ريسب لحارم رشع ةيربلا يف ةلجوأ ةنيدم ىلإ ةقرب نمو
 نوسمحخو نانثاو ةئام لايمألا نم يهو لحارم تس ةيبادجأ ىلإ ةقرب نم

 لايمألا نم يهو ةلحرم نورشعو ىدحإ ةيردنكسإلا ىلإ ةقرب نمو اليم

 .قينرب ضرأ ال لاقي امهنيب يتلا ضرألاو اليم نوسخو ليم ةثام سخ

 فلس اميف روس اهل ناك وتسم رجح نم حاضحض يف ةنيدم ةيبادجأو
 لايمأ ةعبرأ ىلع اهنم رحبلاو ءارحصلا يف نارصق الإ اهنم قبب ملف نآلا امأو

 نوملسمو دوبي مهيلع بلاغلا اهلهأو تابنلا نم ءيش اهوح الو اهب سيلو

 .ريثك قلخس ريربلا ءايحأ نم اهب فوطيو راجت

 يناوسلاو لجاوملا نم مههايم امنإو راج ءام ةقربب الو ةيبادجأب سيلو

 بوبحلاو يناطقلا نم بورضو ريعشلا رثكألاو ةطنحلا ليلق اهيلع نوعرزي يتلا

 .لحارم سمح ةلجوأ ىلإ ةيبادجأ نمو

288,14 

 1 فلاس] رئاس 26 . هه ةيردنكسإلا دالب نم » ٠ 6 ةيحلا] شنحلا » ءا 7 ةميشف ظ

 تق همهلوإ ةميطغ 1 ٠ 8 ةحتارلا هج. ص0 . و10 لحارم تس - لفاوقلا ريسب هيب » .

 12-11 اليم - ةقرب نمو همج. ٠ 12 قيلرب -شرألاو] ضرأ ىدست شضرأ ةيردتكسإلا ىلإ ةفرب نمو
 نيلرب 1406 ٠ 16 رباربلا 1 ٠ 17 لحارملا] لحارملا 1 ٠ 19 ةلجوأ] ةلاز ت14 ٠
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 ةراجتلا وريثك نونكاس موق اهيف ةرضحتم ةريغص ةنيدم ةلجوأ ةنيدمو

 اهب فيطي ةيربلا ةيحان يف يهو برعلا جايتحاو مهجايتحا ردق ىلع كلذو

 راوك دالب وحن نادوسلا ضرأ نم ريثك ىلإ لخدي اهنمو اهلهأل تالغو لخن
 ضرأو ريثك رداصلاو اهلع دراولاو قيرط فيصر يف يهو وكوك دالبو

 .لجاوملا نم اهلهأ برشو ةليلق اههايمو ةدحاو ضرأ ةقربو ةلجوأ

 تاذ ةريغص ةئيدم يهو ابرغ لحارم رشع ةلاز ةنيدم ىلإ ةلجوأ نمو

 ةيامح اهلهأ يلو تاراجنو ةراوه نم ريربلا نم طالخأ اهبو ةرماع قوس
 .ةورمو

 ةنيدم ىلإ ةلاز ةئيدم نم كلذكو اضيأ نادوسلا دالب ىلإ لخخدي ةلاز نمو
 ةلاز نمو حيتسم ىمست ةريغص ةنيدم ةليوزو ةلاز نيبو مايأ ةرشع ةليوز

 .مايأ ةثالث نادو ضرأ ىلإ
 ترص ةنيدم ىلإ ةلاز نمو ةريثك تارامعو ةلصتم لخن رئازج نادوو

 ةيحان هذه نادوو لحارم سمخ نادو ضرأ ىلإ ترص ةنيدم نمو مايأ ةعست

 يذلا رصقلاو مهس ةيمر رادقم امهنيب نارصق امهو ترص ةئيدم بونج يف
 اجب نوعرزيو ةريثك رابأ املو نوكسم ةيربلا عم يذلاو لاخ لحاسلا يلب

 ريثك لضفو بهاذ نيت رجشو ريثك توتلا رجش اهوحو تاباغ اهيبرغبو ةرذلا

 اهنمو بيطأ نادو رومتف رثكأ ةلجوأ رومث تناك نإو امأ ةولح ةنيل رومتو

 .اهريغو نادوسلا دالب ىلإ لحدي

 اهنمو رابك لحارم سمح ترص ىلإ اهنف باطخ نءا ةليوز ةئيدم امأو

 نبا ةليوز ةنيدمو ةلحرم ةرشع تس دوكتم نبا ةقيوسب ةامسملا ةقيوسلا ىلإ

 8م 0, 1,

 1 مارقأ 4 ٠ 5 ةقربو هس. 6 .٠ 7 قاوسا 1 | رياربلا 1 | هراوه نيو ت14 د
 9 حيتلسم ىمست -ةلاز نمو هرم. 1 | ةلاز ةئيدم  دالب ىلا هس. هه ٠ 12 ترسظ . 14 ترس

 م . 15 لاغز الخ 4 ٠ 19 ترسط ٠

20 
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 ايلدو

 نم لمح ىلإ لخدي اهنمو قاوسأ اهبو ةريغص ةنيدم يهو ءارحص يف باطخ

 نسح اهرمتو ريثك لن اهلو ةبذع رابآ نم اهلهأ برشو نادوسلا دالب

 برعلاو اهيلإ جاتحي رومأ نم لمحو اهزاهج نم ةعتمأب اهنوتأي نورفاسملاو
 .ةقاطلا ردق اهلهأب رضتو اهضرأ يف لرجت

 شطعلا رصق نف برعلا يديأب كلم اهانركذ يتلا نيضرألا هذه لكو
 .برعلا نم ناتليبق اهو ةريمعو ةرصانل يه رفاق ىلإ

 مه لاقي نيبرعتم ربربلا نم ةليبقل يه كل ىلإ ةثيملط ىلإ زفاق نمو

 نومحمو لاوطلا حامرلا نولقتعيو لوبخلا نوبكري مهو ةرازفو ةتانزو ةنازم

 .ةدالجو ةوخنو ةزع مهلو مهرايد سودت نإ برعلا نع ضرألا كلت
 راجم عبس ةيسور هعطق نمل وهف ءزجلا اذه هنمضت يذلا رحبلا امأق

 هلايمأو ىرحجم ةرشع ثالث هريوقت ىلع نوجلا اذهو ليم ةئام عبس هلايمأو

 ترص ةنيدم ىلإ ناناق فرط نم نأل كلذو ليم ةئام ثالثو ليم فلأ

 .فلس اميف ترص ةئيدم انركذ دقو راجم ثالث

 ةريزجلا ىلإ هنمو فصلو ىرجم شادغم رصق ىلإ ترص ةنيدم نمو

 رصق ىلإ نويبرس رصق نمو ىرجم نويبرس رصق ىلإ فصنو ىرحم ءاضيبلا

 ىلإ مث ىرجم جورب ةعبرألا ىلإ ىرجم فصن قينرب لإ ىرجم فصن زفاق

 اذهو نايرجم فرطلا ىلإ مث اليم نوسمحخ ةئثيملط ىلإ مث اليم نوسمخ ةركوت
 .لمجم ركذ

 ناناق فرط نم جراخلا جريش اذإف روصقلا نم هيلع ام ركذن نأ ديرنو

 5 0, 1, ذ

 ٠  6ةتاتنزو 1 | لويخلا] ليخلا 8 ٠  1كل] ىكل 7 ٠ اهلها جاتجي ه 3 ٠  1ةلمج 1
 10 ةيسور هر. ك ٠ 11 ليم ةئام س نوجلا اذهو هرج. خ | هريمقت ىلع 261 013 ترس
 م . 14 شارعم 7, سارعم 4 ٠ 15 كويبرس رمت نمو] مث 14 ٠ 16 ةعبرالا جاربالا

 14 .٠ 17 ةركوت] هركوا © ء 19 جراخلا] دصاقلا م .
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 ني

 نم ءيش اهب سيل رابك لحارم عبرأ ةيربلا يف اعطق ناسح روصق ىلإ راص
 امنإو اس رماع ال ناسح روصقو تمأ الو هب جوع الو ءاطو وهو ءاملا

 برشي ءام اهبو رباغ رثأ الإ اهنم قبي مل بارحخ اذه انتقو يف نآلا يه

 ام امهنم ذخأيو يئاجلاو اهب راملا ءاملاب دوزتي امهنمو رعقلا يتبيرق نيرثب نم
 اذه ىمسيو اليم نوثالث مانصألا ىلإ اهنمو هرفس ةفاسم يف هبرشل هيفكي
 ىلع لمرلا ين ةروفحم ءاسحأ قورخن يف ابيب دجوي ءاملاو فيدز نوج نوجلا

 مانصأ ةدع ةيربلا يف اهنم برقلاب نآل مانصألا تيمسو حلملا رحبلا ةفض

 .لوألا مورلا ءاني نم يهو

 ةقيمع رثب هطسو يفو رماع ريبك رصق وهو نينرقلا ىلإ مانصألا نمو
 ةنيدمو اليم رشع ةثالث ترص ىلإ هنمو اننامز يف راطمألا هايم بصت هيلإو

 رحبلا ىلع ىدابعلا رصق ىلإ اهمو ةيافك هيف امب اذه لبق اهانركذ ترص

 وهو اليم نوثالثو ةعبرأ ةيدوببلا ىلإ ىدابعلا رصق نمو اليم نوثالثو ةعبرأ
 ةيدوهللا نمو رابآ نم يناوسلاب جرختست هايم ىلع تاعارز هيفو رماع رصق

 هيفو تاعارز هيفو رماع رصق وهو اليم نوثالثو ةعبرأ شطعلا رصق ىلإ
 .بابج ثالث

 ةئبطو خابس يهو اهيف ءام ال لحارم ثالث ةشوبهنم ىلإ شطعلا رصق نمو

 تيمسو رحبلا ىلع لمرلا يف رفتحت ءاسحأ يف اههايمو رحبلا ىلع ةشوبنمو
 رضت يهو دئاز ال ريش ةدحاولا لوط راغص عافأ اهامر يف نأل ةشوبنم

 عئاطق اهبو ضرألا كلت يف لبللاب ىرسأ نمو اهرمأ ملعي ال نم شهنتو

 طب 0, 1,

 5 نوجلا اذه] نولملا هذه 81 ءا6 قيدز 61 | مادصأ ةدع-قورخ يف ابم 1" | قورخ

 هوت. 5 ٠ 5 محللا هس. 614 + 10 بصنتت 1 | اهئامز يف ى: انتقو يف » | ترم ٠

 ٠ تاعارز س- رصق رهو هربجر.14 ©2 .٠ رابآ ن ند - رصق وهو نرت.(12-13 ©0 ٠  8ترس 11

 ٠ يف شتت هريا17 0 ٠  08ةيطر 16
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 من عيا

 نا

 فعضلا نيبت اذإ كلاسلا سرتفت عابضو ةريثك بائذ اب كلذكو ةيشحو رقب

 .هيف

 ةخبسلا: رخخآ ىلع يهو اليم رشع ةثالث نم وحن متغلا رثب ىلإ ةشوبهلم نمو

 اليم نوثالث لايمألا نم يهو ةلحرم خورافلا ىلإ اهنمو ةشوبنم ىلإ ةبوسنملا

 اليم نورشع تمسوب ىلإ مث اليم نورشعو ةسمخ ةرقرح ىلإ خورافلا نمو
 رصق ىلإ مث اليم نوثالث راريوا ىلإ مث اليم نورشعو ةعبرأ قولس ىلإ مث

 ةسمحخ ةقرب ىلإ مث اليم نورشعو ةعبس ةنيرم ىلإ مث اليم رشع انثا لسعلا

 .ةلحرم زفاق ىلإ قولس نم قيرطلاو اليم رشع
 رحبلا ىلإ ةلصتم ةباغ اهقرش يفو قينرب ءاطو طسو يف رصق رفاقو

 عم ةريحي قرشلا ةهج يف زفاق نم ةبرقمبو لايمأ ةعبرأ رحبلا نيبو اهنيبو

 قو اليم رشع ةتس اهلوطو بذع اهؤامو لمر لت اهزجحم رحبلا لوط

 ضرأألا هذببو ةباغلا ئدتبت ةريحبلا هله فصن نمو ليم فصن نم وحن اهتعس

 .ةحاور لئابق

 موق هيفو لهآ رماع ريبك رصق وهو ناتلحرم ةركوت رصق ىلإ زفاق نمو
 .اهب ةطيحم ءارعشلاو يناطقلا اهلع عرزي ناوسو ةزماع ضرأ هلوحو ريربلا نم

 رماع رصق وهو طيلطوا ىلإ هنمو لايمأ ةرشع رصق وهو سناق ىلإ اهنمو

 رصق ىلإ هلمو موي رصق وهو جورب ةعبرألا ىلإ هنمو مروي فصن سانلاب

 .لايمأ ةرشع نينعلا
 لايمأ ةرشع ةراجح روس هيلع ديج نصح وهو ةثيملط رصق ىلإ هنمو

 8 6,1 هذ

 5 تحوب] تسرت © .٠ 6 اليم رشع ةم  راريوا ىلإ مث هم. ه ٠ 7 ةعبس ةنيرم ىلإ مث
 اليم ثورشعو هرن. © 1 0 8 مرقات ©, زياق 1 ١.2016 ممكأ طيلطوا : نادوي رصق وهو ه

 17 (316ر) هلوححو - جورب ةعبرألا نمو. © | ةعيرالا جاربالا 18م8 .٠ 18 فنينلار نيملا 1ك ٠

15 
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 ودام

 ناتكلاو نطقلا نم نسحلا عاملاب هيلإ دصقت بكارملاو سانلاب رماع وهو

 ةيردنكسإلا نم هيلإ ةلصاولا بكارملا يف نمسلاو نارطقلاو لسعلاب هنم زهجتيو

 بيه لئابق قرشملا ةهج ىلإ ةثيملط نمو برغملا ةبج نم ةحاور لئابق هلوحو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اذه دعب نيضرألاو دالبلا هذبب لصتا ام يتأتسو

 هنم عبارلا ءزجلا هولتبو هلل دمحلاو ثلاثلا ميلقإلا نم ثلاثلا ءزجلا رجب

 .هللا ءاش نإ

 مب 0, 1 هل

 3 بيه س ةثيملط نمو هوت. 6 ٠ 5 هللا ءاش كإ س رج هريي. ©, هنمضت ام ركذ ىفقنا انهو

 (هدحو هج. 1) هدحو هلل دمعاو (كلاثلا ملقإلا نم هرص. 3) ثلاثلا مىلقإلا نم كلاثلا هزملا 14





1 

 عبارلا ءرجلا

3110 

 ةيربلا دالبلا نم ثلاشلا ميلقإلا نم عبارلا ءجلا اذه نمضت يذلا نإ

 ضعبو رصم رايد كلذ عمو ةيردنكسإلا لامعأ ىلإ ةلصتم راحصو هيرتئس

 مويفلا دالبو لينلا مظعمب ةلصتم اهنم ضرألا لفسأ دالبو ايلعلا اهدالب

 يه يتلا ةرومعملا دالبلاو ميلاقألا نم هيوحمن امو ضرألا لفسأ مث فيرلاو

 نم ركذلو ايفاش الصنم اركذ كلذ ركذنو اهيلإ ةيوسنمو رصم لامعأ نم

 اهنع جراخلاو ايف لخادلاو اهبئاجع ريهاشمو اهناينب بئاجعو رصم رابخأ
 .ىلاعت هللا ءاش نإ قسنو لارت ىلع كلذ لك اههايم سيياقم٠

 نورشعو ىدحإ ميقتسم قيرط ىلع ةيردنكسإلا ىلإ ةقرب ةنيدم نم نإ لوقلف .
 ةتس تسنكات ىلإ اهنمو لايمأ ةتس ةمادنلا رصق ىلإ ةقرب ةنيدم نم كلذو ةلحرم

 قيرطلاب قيرطلا اذه عمتجم انهو اليم نورشعو ةسمخ ميقرلا راغم ىلإ اليم نورشعو

 ةميلح بج نمو اليم نوثالثو ةسمخ ةميلح بج ىلإ مبقرلا راغم نمو ىلعألا
 ةسمخ ناديملا بج ىلإ ليخم يداو نمو اليم نوثالثو ةسخ ليخم يداو ىلإ

 لإ اليم نوثالثو ةسمخ ريغصلا دانج ىلإ ناديلا بج نمو اليم نوثالثو

 ةبقعلا ىلإ مث اليم نوثالث خيشلا جرم ىلإ مث اليم نوثالث هللا دبع بح

 مل 0, 1,

 4 ةرودسما هزت مش ٠ 6 ريهاشمو] دهاشمو هل 0 10 مقر راغم اذ مقر رغد ل أ سا انهو

 ىلعألا هوي. ٠ 11 مقر 8 ٠ 12 اليم توثالثو ةخخل هوب. 8 ٠ 13 تادملا » | -”بح لإ

 (318) ةميلح ينأ هرصنظ ٠
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 ينأ تيلاوح نمو اليم نورشع ةميلح يلأ تيناوح ىلإ مث اليم نورشع

 رشع ةسمخ سامشلا رصق ىلإ مث اليم نوثالثو ةسمخ مرقلا ةبرخ ىلإ ةميلح
 ةكس نمو اليم نورشعو ةسمخ مامحلا ةكس ىلإ سامشلا رصق نمو اليم

 ريرجلا سئانك ىلإ جسوعلا بج نمو اليم نوثالث جسرعلا بج ىلإ مامحلا
 اليم نوثالث مورلا ةينح ىلإ ةنوحاطلا نمو اليم نورشعو ةعب رأ ةنوحاطلا ىلإ
 ىلإ مامحلا تاذ نمو اليم نوثالثو ةعب رأ مامحللا تاذ ىلإ مورلا ةينح نمو

 قيرطلا هذهو اليم نورشع ةيردنكسإلا ىلإ ةينوث نمو اليم رشع ةينامت ةينوث
 ىلإ ةيردنكسإلا نم هنإف لحاسلا قيرط امأو ءارحصلا يف ايلعلا قيرطلا يه

 ىرجم ىوافرطلا ىمرم ىلإ سئانكلا سأر نمو راجم ةثالث سئانكلا سأر
 مسلا ةبقع ىلإ هنمو اليم نوسخخ ةدامر نوج لوأ ىلإ ىوافرطلا ىسرم نمو
 ةحالملا ىلإ ةرامع ىسرم نمو لايمأ ةرشع ةرامع ىسرم ىلإ ملسلا ةبقع نمو

 نارصق ةيربلا يف ةكل لي امو لايمأ ةرشع ةكل ىلإ ةحالملا نمو اليم نوثالث
 نمو اليم نوسمخ ةقريط ىبسمرم ىلإ ةكل نمو راقت يناثلاو بيك امههدحنأ ىمسي
 ةيردنبلا ىلإ ىنيت سأر نمو فصنو ىرجم ىنيت سأر ىسرم ىلإ ةقربط

 فرط ءاوتسا ىلع برغملا ةهج ارام رحبلا فطعني ةيردنبلا نمو نايرجم
 ردقب ال باعشو لابج رحبلا لي امم كانه امنإو امبب ةرامع ال نايرجم ةيدعتلا

 فرط نمو اهذفانم رذعتو اهتاقرط ةنوشخو اهيقارم ةبوعصل اهكولس ىلع دحأ
 ينأت يذلا نوجلا اذهو هرخخآ ىلإ ءادتبالا يف نيرد نوج ليخأي ةيدعتلا

 وهو راجم ةتس ةيسور ةعطق ةيردنكسإلا ىلإ يهتني نأ ىلإ هلوأ يف ةيردنبلا

 م 0, 1, هذ

 1 اليم نونالثو - تيلئاوح نمو هري. 6 ٠ 2 ةبرح 4, هبرخ ]1 ٠ 4 جسوعلا 216
 جيرملا 8 ٠ 5 ةبلوحاطلا ط, هنوحرطلا 18 ٠ 9 سأر ةلك.] ىسرم ©14 | ينرافرطلا]
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 ىرجم رشع دحأ ةيردنكسإلا ىلإ ريوقتلا ىلع نوبللا اذه لوطو ليم ةئامتس

 ةلامخ رخآ نمو اليم نوسمخو ةئامو ليم فلأ لايمألا نم يهو فصنو

 برعلا نم لئابق مهو ةحاورو بيه ةلامع لوأ نوكي اهركذ مدقتملا ةثيملط

 ةريك ثورح ناثوأ لابجيو ةعداو ةئمآ مهدالبو ةورثو مانغأو لبإ لهأ

 هذه يفو اريثك ريونصلاو رعرعلاو مطبلا اهب تبنيو اهيف نوديصتي اهلهأو
 ةكل بيه لمع رختآو بيجع لسعو ريثك لخنو شئاعمو تاعارز لابجلا
 ىمسيو مخ نم موق هنكسي ريبك رصق لايمأ ةرشع وحن ىلع ةيردنبلا دعبو

 مه رثكأو اهلسع نوراتشيو لحنلا نوذختي ةلاسع مهلك هلهأو مهب رصقلا

 رايد ىلإ هب نورفاسيو نارطقلا هنم نوجرختسي مث رعرعلا عطق نولمعتسي
 .رصم

 ىلع ةنيدم يهو تيمس هبو ردنكسإلا اهانب ةئيدم يهف ةيردنكسإلا امأو

 ةردقلاو كلملاب اهنابل دهشت ةمئاق موسرو ةبيجع راثآ اهبو حلملا رحبلا رحت

 رادقملا ةليلج- راجشألا ةيمان راوسألا ةئيصح يهو رصبو نكمت نع برعتو
 دئاقعو حاسف اهعراوش ىنغملا ةعئار ءانبلا ةفعاش ةراجتلا ةجئنار ةرامعلا ةريثك

 رمشملا دمعلاب اهتينبأ اياتحو رمرملاو ماخرلاب اهرود شرفو حاحص اهئاينب
 لخدي اهنم يبرغلا لينلاو عافتنالا ةعساو اهعرازمو عاسنالا ةريثك اهقاوسأو

 ةريثك اهتاذ يف يهو ضعبب اهضعب سيماود لصتتو اهلك اهرود ةيبقأ تحن

 الو اناينب اهلثم ضرألا رارق ىلع سيل يتلا ةرانملا ابفو ءايشألا ةنقتم ءايضلا

 اهاصوأ يف صاصرلا غرفأ دقو نادكلا ميمص نم اهراجحأ ادقع اهنم قثوأ

 نم اهراجحأ مدصي رحبلاو اهماثتلا كفني ال دوقعم ضعبب طبترم اهضعبف

 م, نام

 2 اليم نونو فلأ 4 .٠ 3 ةحاورو هير. 80 .٠ 4 تانوأ .  5 لجلا اذه يفو
 م ٠ 6 بيه] تبعه كل ٠١ 7 مخل تهب يحن 5, محن 1 11 يهن] ةيردنكسالاو 14 .٠ 14 ةعئار

 مب ةقئار تعال. ٠ 19 تاذكلا كول4. ٠ 20 درتس 4 ٠



 نرسم

 ةثالث ربلا ينو رحبلا يف ليم ةنيدملا نيبو ةراثملا هذه نيبو ةيلامشلا ةهجلا

 كلذو رابشأ ةئالث وهو يئاشرلاب عارذ ةئامثلث ةرانملا هذه عافتراو لايمأ

 اهالعأ يف يثلا ةبقلا ىلإ ةماق نوعستو تس اهنم ةماق ةئام هلك اهلرط نأ

 ءاوس ةماق نوعبس طسوألا مازحلا ىلإ ضرألا نمو تاماق عبرأ ةبقلا لوطو

 نم اهالعأ ىلإ دعصيو ةماق نورشعو تس اهالعأ ىلإ طسوألا مارحخلا نمو

 لوألا جردلا ىهتنمو عماوصلا جاردأ يف ةداعلاك اهطسو يف ضيرع جرد

 اذه فوج يو هجوأ ةعبرألا نم اهفصن يف ءانبلا ضبقني مث اهقصن ىلإ

 ىلإ اهؤانب علطي طسوألا مازحلا اذه نمو ةينبم تويب هجاردأ تحتو ءانبلا

 نم ناسنإلا هب ريدتسسي ام رادقممب لفسألا ءانبلا رادقم نع اضربقم اهالعأ

 نم ةينبأ لقأ جاردأ ين مارحلا اذه نم اهالعأ ىلإ اضيأ دعصبو ةيحان لك

 اهيلع ءوضلا لخدي اهنم هجو لك يف ءاوضأ تاقارز هيفو لفسلا جاردألا

 دعصي نيح هيمدق عضي ثيح اهبف دعاصلا رصبي ثيحن لخاد ىلإ جراخن نم

 ملع اهنأ اهف ةعفتملاو ةقاثوو اولع ايندلا ناينب بئاجع نم ةرائملا هذهو اهيف

 لهأ ىريف بكارملا رفس تاقوأ يف راهنلاو ليللاب اهطسو يف اهب رانلا دقوت
 اهنأل ىرجم دعب نم ىرتو اهيلع نولمعيف راهنلاو ليللاب رانلا كلت بكارملا
 يف ةيردنكسإلا ةئيدم نأ كلذو ناخد اهلم ىرب راهتلابو مجنلاك ليللاب رهظت

 لدتسي ةمالع الو اهب لبج ال ةلصتم راحصو ةئطوأ ابب ةلصتم نوحللا رعق

 رانلا هذهو اهبلإ دصقلا نع بكارملا رثكأ تلضل رانلا كلت الولو اهيلع اه

 يتلا مارهألا ىتب يذلا وه ةرائملا هله ىنب يذلا نإ لاقيو اسوناف ىمست

 ردنكسإلا ناينب نم اهنإ اضيأ لاقيو لينلا يلرغ نم طاطسفلا ةئيدم دح يف

 امهو ناتلسملا ةيردنكسإلابو كلذ حيحصب ملعأ هللاو ةيردنكسإلا ناينب دتع

 مب 0, 1, هل

 6 لوألا هدن.14 ٠ 11 تاقارز 6 1: تاترز ْه, ومد طعدم ايه. 2 .٠ 15 راهتلاو ليالاب

 هزت 20 م 17 رمث 2"“, رخأآ تصل ٠
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 ةدحاولا لوطو امهلفسأ نم قيضأ امهالعأو ناعبرم اموط ىلع نارجح

 لكلا طيحم رابشأ ةرشع هجو لك ين اهدعاوق ضرعو مق سمح امبنم
 بئاجعلا باتك بحاص ىكحو ينايرسلا طخلاب تاباتك اهلعو !ربش نرعبرأ

 انأ بوتكم اهيلعو رصم دالب يف مير لبج رجح نم ناتتوحنم اسبنأ
 الو عيرذ توم الو شاف مره ال نيح ةنيدملا هذه تينب دادش نب رمعي

 رمعي الإ ابر مهل نرفرعي ال سانلا ذإو نيطلاك ةراجحلا ذإو رهاظ بيش
 ىلع لوطأ نأ تدرأو اهراجشأ تسرغو اهراهنأ ترجفو اهتاناوطسأ تقأف

 نب توبثلا تلسرأف ةرجعملا راثآلا نم اف هلعجأ امب ابم اوناك نيذلا كولملا

 رمحألا ميرب لبج ىلإ يدومثلا لاغر يبأ نب رمغلا نب مادقمو يداعلا ةرم

 تددوف توبثلا علض ترسكلاف امهقانعأ ىلع امهالمحو نيرجح هنم اعطتقاف

 ين يكفتوملا دوراج نب نطفلا يل امهماقأو هل ءادف اوناك يتكلم لهأ نأ

 ةيناثلاو ةيقرشلا ةهجلا نم دلبلا نكر يف ةدحاولا ةلسملا هذهو ةداعسلا موي

 بونجي يذلا سلجملا نإ ليقو ةئيدملا ضعب يف اضيأ تالسملا هذه .نم
 اضيأ لاقيو هانب دادش نب رمعي نأ دواد نب ناميلس ىلإ بوسنملا ةيردنكسإلا

 هلأ هتفصو نآلا ىلإ ةيقاب هتاداضعو هتاناوطسأو هانب دواد نب ناميلس نإ

 نيبتاجلا يفو ةيراس ةرشع تس هنم سأر لك يف لوطلا عبرب سلجم
 ةميظع ةناوطسا هنم يلامشلا نكرلا يو ةيراس نوتسو عبس هنم نيلواطتملا

 اربش نونامث اههوجو عيبرت طيحم يف ماخر ةدعاق اهلفسأ ينو اهلع اهسأرو

 هذه طيحم رودو اربش نينامث عافترا يف اريش نورشع هجو لك ضرع يف

2, 0, 1, 

 2 هجو لك يف] اههوجو نم دحاو لك يف 614 | طيحمو هل ه 4 ميدي 8, ميد ©, ميرت

 1, مدت 4 ٠ 6 ذإو مم.] اذإو >6 | سمي الإ ظ: همي. م6 . 7 لوطأ) لوصا هل

 9 لاعر © | ميري 8 ٠ 13 تالتملا » ء 18 ميبرت] مبرم خ ٠ 19 نوعبرأ- ضرع يف
 (3220 اريش هنن 614 ٠
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 رض

 شوقنم سأرلاو مق عست اهسأر ىلإ ةدعاقلا نم اهوطو اريش نرعبرأ ةيراسلا

 لهأ نم دحأ ملعي الو الا تخأ الو عضو نقتأو ةعنص مكحأب مرخم

 نآلا يهو اهناكم يف ةدرفم اهعضوب دارملا ام رصم لهأ نم الو ةيردنكسإلا

 رصم ةلامع نم ةيردنكسإلاو طوقسلا نم ةنمآ ةتباث اهنكل اريثك اليم ةلئام

 .اهدعإوق نم ةدعاقو

 ةهج نمو ةبونلا دالبب بونجلا ةهج نم اهدودح لصتت رصم ضرأو

 رحبب قرشلا ةهج نمو هيتلا صحفب ماشلا ةهج نمو يماشلا رحبلاب لامشلا

 .تاحاولاب برغملا ةهجب نمو مزاقلا

 ضرأب لصتي نأ ىلإ هؤادتبا ثيح مورلا رحب لحاس نف لينلا لوط امأو

 لي امم ةبونلا دح نمو ةلحرم نيرشعو سمخ وحن تاحاولا ءارو نم ةبوتلا

 دحلا لوأ ىلإ كانه نم دتميو لحارم ينام وحن ةبونلا دالبل ابقاصم بونجلا

 .ةلحرم ةرشع يننثا وحن هانركذ يذلا

 حون نب ماح نب مارصم نأل كلذب تيمس رصم يه طاطسفلا ةنيدمو
 لزن املف سمش نيع الوأ رصم ةنيدم تناكو لوألا ين اهانب مالسلا هيلع
 نوملسملا طتخا اهحتتفاو مالسإلا ردص يف هعم نوملسملاو يصاعلا نب ورمع

 لاقيو هيف نآلا يه يذلا ناكملا وهو نآلا رصم ناكم اورمعف هطاطسف لوح

 ىلإ ريسملا دارأو رصم حتفتسا الل يصاعلا نب ورمع نأل طاطسفلاب ثيمس امثإ

 هالعأ يف ةمامح تلزئف همامأ هب راسيو طحم نأ طاطسفلاب رمأ ةيردنكسإلا

 نأ ىلإ هلاح ىلع طاطسفلا كرتي نأ رمأف ورمع كلذب ربخأف اهتضيب تضابو

 انبناجي نأمطاو انفلأ نمل ءيسنل انك ام هللاو لاقو لعفف اهنرف ةمامحلا صلخت

 م

 9 لينلا لوط امأو همص, 8 | مورلا] مزلقلا 4 ٠ 14 اهانب 0: اهتنب 214 . 15 تطتخا
 14 .٠ 17 دارف » . 18 ءالعأ يف هدب. ف ٠ 20 اييخرن 5: اعضيب تاه

20 



 ضو

 نأ ىلإ رصمم ماقأو طاطسفلا كرتف اهتضيب رسكب ةمامحلا هذه عجفن ىتح

 ةنوليبب يلانويلا ناسللاب رصم .ةنيدم ىمستو لحترا م ةمامحلا خرف صلخت

 نسحلاو بيطلاو بصخلاو ةرامعلا نم ةياغ ىلع ةريبك ةنيدم نآلا يهو

 تارامعلا ةلصتم تاراجتلا ةقفان قاوسألا ةمهاق تاءانبلا ةئقتم تاقرطلا ةحيسف

 ةيمان ةطوسبم لاومأو ةيلاع ةيقن سوفنو ةيماس ممه اهلهأل تاعارزلا ةيمان
 مهنمأ ةرثكل مغ ىلع مهبولق دقعت الو مهب مهسوفن لغتشت ال ةقئار ةعتمأو

 ةثالث اهرادقمو ةنيدملا لوطو مهف ةيامحلاو لدعلا طاسبتاو مهشيع ةهافرو

 فطعنيو اهبونج ةيحان نم اهزاتجيف اهضرأ ىلعأ نم اهتأي لينلاو خيسارف

 ىلإ دحاولا عارذلا نم ةنيدملا يف ىدعي نيمسق اهمادق مسقنيف اهبرغ عم
 .رخآلا

 هذهو لينلا ةفض ىلع ةلصتم نابمو ةليلج ةريثك نكاسم ةررزجلا هذه يو

 زاجي ةربزخلا هذهو هللا لوحم اذه دعب هقصنسو سايقملا راد ىمست ةريزجلا

 نم عسوأ وهو يناشلا مسقلا زاجيو ةنيفس نيثالث وحن هيف رسج ىلع. اهلإ
 فرطو ةفعاضم افاعضأ لوألا نم رثكأ هنفسو رخآآ رسج ىلع لوألا

 ةقهاش روصقو ةئسح نابم كانهو ةزيجلاب فورعملا طشلاب لصتي رسملا اذه

 .ةرامعو قوسو رولعلا

 اهروصقو اهلك اهرود نايئبو بارتلا ةصلاخ ريغ ةخبس رصم ضرأو

 ةتسو ةسمخ ولعلا يف اهقابط نوكت كلذ نم معألاو ضعب قوف اهضعب تاقبط

 هباتك يف لقوحلا ربخأو رثكأو سانلا نم ةئاملا رادلا يف نكس امبرو ةعبسو

 يف زيزعلا دبع رادب فرعت راد هباتكل هفيلأت دهع ىلع رصمب ناك هنأ
 دجاسم ةسمخ اهفو ءام ةيوار ةئامعبرأ موي لك يف اهيف نل بصي فقوملا

 2م, 0, 1, ذل

 2 ينانويلا] يمجعلا 5, هرم. © | ةنولأي 514 , هنولسلب © ٠ 5 ةيقن] ةيقت 14 | - ةيلاع

 مهنمأ نزل, 4 ٠ 9 يل] نم 81 .٠ 13 نم رحن ت14 م. 18 نركبط ٠
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 ضير

 ريغ مهرايد لفس رثكأو بوطلاب رصم ناينب مظعمو نانرفو نامامحو
 نب ورمح هانب امهدحأ امهف ةبطخلاو ةعمجلا ناعماج نادجسم اهو نوكسم
 هلوأ يف عماجلا اذه ناكو ةهج لك نم هب طيحت قاوسأ طسو يف يصاعلا

 ره يناشلا عماجلا دجسملاو اعماج ادجسم بلقف ورمع هب رمأف مورلل ةسينك
 عماج اضيأ نولوط نبالو نولوط نب دمحأ سابعلا وبأ هانب فقوملا ىلعأب

 فافعلاو ريخلا لهأ نم لمحو نودبعتملا هنكسي ناكم وهو ةفارقلا يف هانب رخآ

 ةاسمسملا ةيبرغلا ةفضلا يف كلذكو عماج لينلا يعارذ نيب يملا ةريزجلابو

 .ةزيجلاب

 نسحو براشملاو معاطملا بورضب ةقفان سانلاب ةرماع ةلمجلاب رصمو
 نيتاسب اهيناوج عيمح يف الو ةوالحو لماش فرظو ةهافر اهلهأ يو سالما

 ةدتمم اهعرازمو لينلا ءاع ىقسي كلذ لكو ركس بصقو لحنو رجشو تانجو

 رحلا ءادتبا ذنم فيرلاب مهضرأ يف ءاملا ميقيو ةيردنكسإلا دح ىلإ ناوسأ نم

 الو هيلع عرز ام كلذ دعب ىقسي ال مث هيلع عرزيف بضني مث فيرخلا ىلإ

 ضرأب سيلو ةئبلا جلت الو رطمت ال رصم ضرأو ةسبلا يقس ىلإ جات

 .مويفلا الإ ةجاح- ريغ نم ءاملا اهف يرجي ةئيدم رصم

 ناوسأ دحس نم هيلع ةرامعلا ضرعو لامشلا ةهج ىلإ لينلا يرج رثكأو

 ةرامعلا ضرعت مت طاطسفلا ىلإ يهتني نأ ىلإ موي ىلإ موي لصن نيب ام

 ةرامعب لصتي يذلا فوحلا لإ ةيردنكسإلا نم اهضرع نوكيف عستتو

 رفق ءىش لينلا يتفض زوحم امم رصم ضرأ يف سيلو مايأ ةينامت وحن مزدقلا
 قاوسألاو سانلاو ىرقلاو ندملاو راجشألاو نيتاسبلاب رومعم هلك وه امنإو

 تسو فالآ ةسمح بتكلا يف تبث اميف لينلا يفرط نيبو ءارشلاو عيبلاو

 2 ©, 1, هب ©

 6 ناكنم 8: مشوم ماج. | ثودبمتملا 8: دابعلا تعا. | فاددلاو ةيفاعلا لهأ نم 0, لهأ نم
 ةيفاعلا 4 .٠ 14 ممو؛ ةتبلا : ءاتشلا مابأ شعب يف ريسي الإ 0 .٠ 18 فوحلا] فرجلا «ه44. |

 ةراممد 2: رحب تناك ٠
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 قيل

 سمخو فالآ ةعبرأ هلوط نأ ةنازخلا باتك يفو اليم نوثالثو ةعبرأو ةثام

 اف لايمأ ةثالث ةشبحلاو ةبونلا دالب يف هضرعو اليم نوعستو ةسمخو ةثام

 .رابنألا نم اره هبشي سيلو ليم اثلث رصم دلبب هضرعو اهنود
 يلابملا ثيح اهركذ انمدق يتلا يهو رصم لباقت يتلا ةريزجلا امأو

 ةرام ليتلا نم نيمسقلا نيب اهضرع ةريزج اهلإف سايقملا رادو تاه زنتملاو

 لامشلا ةهج ىلإ بونجلا نم وهو دضلاب الوطو برغملا ةهج ىلإ قرشملا عم

 اهسأر نم ضرعأ اهطسوو ضيرع  سايقملا ثيح ب ىلعألا اهفرطو

 رادقم اهضرعو ناليم سأر ىلإ سأر نم اهوطو دودحم يناثلا فرطلاو

 لي امم ةيقرشلا ةهجلا نم ضيرعلا سأرلا يف يه سايقملا رادو مهس ةيمر

 ىلع ةرئاد ةيبقأ هجو لك يف اهلخخاد نم اهب طيح ةريبك راد يهو طاطسفلا

 رئادلا ىلع ماخر جردب اهيلإ لزتي ةقيمع ةريبك ةيقسف رادلا طسو يفو دمع

 اهنيب عباصأو عرذأ دادعأ موسر هيفو مكاق ماخر دومع ةيقسفلا طسو ينو

 دروزاللاو بهذلاب ممرم نولم وهو رجلا نم نقتم ناينب دومعلا سأر ىلعو

 لصت ةضيرع ةانق ىلع ةيقسفلا هذه ىلإ لصي ءاملاو ةكحملا غابصألا عاونأو

 لينلا ءام ةدايز دنع الإ ةيباجلا هذه لخدي ال ءاملاو ليتلا ءام نيبو اهني

 اعارذ رشع ةتس هئام نم ءافولاو تشغأ رهش يف نوكت لينلا ءام ةدايزو

 ىور اعارذ رشع ةينامث لينلا غلب اذإف لادتعاب ناطلسلا ضرأ يوري يذلا وهو

 هندايز لقأو ررض وهف اعارذ نيرشع غلب نإف كانه يتلا نيضرألا عيمج

 ةينامثلا ىلع داز اف اعبصا نورشعو ةعبرأ عارذلاو اعارذ رشع يبنثا نوكت

 كلذي ناك رشع يثا نع صقن امو مدهيو رجشلا علقي هنآل رض رشع

 م, 0, 1

 3 دلبإ دالب | ثلث ه4 . 4 اًمأن .  10 هجو ظ: ةهج تالا .٠ 15 لصب ال ءاملاو

 ةيقدقلا هذه ىلإ 4 ٠ 19 رثع ةيناثلا ىلع هر. 8 ٠ 20 'رط 5 6: ررط 1, ررغ رهو هل |

 رثع يبثأ نع هوو. م .٠
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 ضشإ

 .ةعارزلا ةلقو بدجلاو صقتلا

 نيع ةامسملا ةنيدملا اهلامش ةيحانبو فنم ةيرق طاطسفلا بونج يلي امو

 نوعرفل نيهزنتم اتناك امبنإ لاقيو مطقملا لبج لي امم نيتيرقلاك اهو سمش

 نآلا يهف سمش نيع امأو اهرثكأ بارخت نآلا يبف فنم امأف هللا هنعل

 مطقملا لبج سأر ىلع اهنم ةبرقم ىلعو مطقملا لبج لفسأ يهو ةرومعم

 اذإ ناكف بلول ىلع رودت ةآرم هيف تناكو نوعرف زونتب فرعي ناكم

 ناكملا اذه يف دعصأ سمش نيع وأ فنم ينعأ نيعضوملا دحأ نم جرح

 امم ءىشب رضي ال حاسمتلاو هتئيه دقفت الو هصخش نباعيل هلدعي نم رخآلا
 لفسأ نم دعص وأ لينلا ىلعأ نم ردحما اذإ هنأ هنع ىحيو طاطسفلا رواج

 طاطسفلا زواجي ىتح كلذك ماعو هرهظ ىلع بلقنا طاطسفلا ةلابق ىتأو

 اهب رضي ال ريصوب ةودع اضيأ كلذكو هل عنص مسلطب كلذ نإ لاّقيو هامحو

 نيعبو بيجع بجع اذهو لينلا ضرع امهيبو ىومشألا ةودعب رضيو

 نهد هلم جرختسي يذلا تابنلا وهو ناسلبلا تبني طاطسفلا يلب امم سمش

 .كانه الإ ضرألا نم ناكمبي فرعي الو ناسلبلا

 لسعلا بارش اهب لمعي ةليلج ةعيض يهو اوريس ةعيض طاطسفلا لفسأبو

 طاطسفلا ضرأب لصتيو ضرألا عيمج ين روهشم وهو لسعلاو ءاملاي ذختملا

 بوقعيو فسويك مالسلا مهلع ءايبنألا روبت نم لمج هبو مطقملا لبج
 .لايسألاو

 ضرألا نم وتسم يف ناءانب امهو نامرحلا رصم نم لايمأ ةتس ىلعو
 دحاو لك لوطو ءائبلل حلصي رجح هنم عطقي لبج امههرواج اميف فرعي الو

 عافتراك رئادلا يف هضرعو عارذ ةئامعبرأ وحلا عم اعافترا مارهألا هذه نم

 2م 0, 1, ذ

 1 م05 صقتلا: طحقلا 1 ٠ 15 ىوريس © ٠ 17 طابسألاو م فسويك هرج. © ٠ 19 اهو

 تاءانب © 14: نتايئبم نيمرحلا نيذه نأ كلذو 8 . 20 اهرراجي خل ٠

20 



 ضعي

 هلوطو رابشأ ةسمخ ابنم رجح لك عافترا يتلا ماخرلا ةراجحم ينبم لكلا

 ةسدنهلا هبجوت ام ردق ىلع اصقانو ادئازف ةرشعلا ىلإ اعارذ رشع ةسخ

 قاض ضرأآلا هجو ىلع هؤانب عفترا املكو هقيصل راوج نم رجحلا مقومو

 زاج ربلا نم امهيلإ جورخلا ءاش نمو لمج كربم وحن هالعأ ريصي ىتح
 كانهو لايمأ ةثالث روشهد ةيرق ىلإ ةزيجلا نم رمو رسجللا ىلع ةزيجلا ىلإ

 ةسمخ نم وحن مرهلاو مرهلا نيبو نيمرهلا ىلإ اهنمو مالسلا هيلع فسوي نجس

 هناطيح ضعب يفو لايمأ ةسمخ لينلا ىلإ عضوم برقأ نيبو امهنيبو لايمأ

 سانلا هيف ريسي قيرط امهنم مره لك لخئاد ينو اهرثكأ سرد دق تاباتك

 ىلإ اهدحأ نم يضفي حضاو ضرألا يف قرتخم قيرط نيمرهملا نبذه نيبو
 اوكي نأ لبق اناك امهنأ ركذيو كولم روبق ىلع تامالع امهنأ ىو رخآلا

 .تالغلل ءارهأ اروبق

 مويفلاو ناتلحرم امهئيبو مويفلا ةنيدم اهنم ينرغلا بناجلا يف رصعب لصتيو
 يداو ىلع نابناج او تالغو هكارفو راجشأو نيتاسب تاذ ةريبك ةنيدم

 يف ءاملل نابرجم هل ذا مالسلا هيلع فسوي نأ لاقي اميف وهو نرهاللا

 يف مويفلا ةنيدمو ةدضنملا ةراجحلاب امهموقو اهيف ءاملا مه موديل ضيفلا تقو

 رثكألا وهو زرألا اهتالغ رثكأو تالغلاو هكاوفلا ةريثك ةبيط ةنيدم اهتاذ

 نيثراطلا نم اهلخخد نم ركنم قفاوم ريغ ءيبو اهؤاوهو اهبوبح رئاس يف

 اهبلإ ةبوسنمو اهب ةامسم اهحاونو ميظع ناينب راثآ اهبو اهب نيلزانلا ءابرغلاو

 طيحو اهلامعأ عيمج ىلع عمجم روس تحن اهلك اهب ةطيحملا ةرامعلا هذه تناكو

 رمنو ءيشب ىرر ال ام الإ ءيش نآلا هنم يقب امو اهعاقبو اهندم عيمجم

 تربك ال كلذو مالسلا هيلع قيدصلا فسوي هيف ءاملا ىرجأو هقرتخا نوهاللا

 2, 0 1, ل

 ٠ هيلو] ناو[ 37 .٠  21ابمرتو 15 ٠ # ليمرحلا نس. 6 ٠- 4نوثهد 5
 ٠  014م0556 ممحي : هتحن 19
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 نيا

 نم هلهأو هتيشاح ترثك دقو ةمدخلا نع هعازتناو هتحار كلملا دارأو هنس

 هايملا اهيلإ بصت ةريحب مويفلا ناكو مويفلا ضرأ هعطقأو هيبأ ةيرذو هتيرذ

 هنم ةبيرق تناك اهنأل ابنم كلذ هركي كلملا ناكو بصقو ماجآ تاذ تناكو

 ىمسملا جيلخلا رفتحاو لوص ةيحان ىلإ ضمن مالسلا هيلع فسويل اهبهو املف

 ىصحلاب اهقثوأو نوهاللا ىنب مث نوهاللا عضوم ىلإ هب ىلأ ىتح ىهنملاب
 اباب طسولا يث هالعأ ىلع لعجو عقترملا طئاحلاك فدصلاو نبللاو سلكلاو

 الصتم ايبرغ اجيلخ لمعو ايقرش موبفلا ىلإ لخدي اجيلخ هئارو نم رفحو
 ةنوحلا نم ءاملا جرخف تمهنت هل لاقي مويفلا جراخ نم هب رمب جيلخلا اذهب

 ىلإ بصي ينرغلا جيلخلا ءام جرختو ليثلا ىلإ ىرجف يقرشلا جيلخلا ىلإ
 مايأ يف كلذ لكو جرخو الإ ءيش ءاملا نم قبي ملف برغلاب تمهنت ءارحص
 سايدألا دقعو باصعلاو كانه ىّبلا بصقلا اوملقف ةلعفلا رمأ مث ةريسي
 جيلفخلا سأر ين لحدف لبنلا يف ءالا يرج تقو يف كلذ ناكو ءافرطلاو
 ءاملا راسو مويفلا جيلخ ىلإ هعطقف نوهاللا لصو ىتح ىرجف ىهنملاب ىمسملا
 رظن املف اموي نيعبس يف كلذ ناكو ةحل تراصو اهعيجج معو اهاقسو اهيلإ

 هيلع ضسوي نإ مث مويفلا كلذب تيمسف موي فلأ لمع اذه لاق كلملا الإ
 ضرأ نم ةروك لك نم ينيطعت نأ ةمكحلا نم يدنع نإ كلملل لاق مالسلا
 تيب لكل ينسي نأب موقلا فسوي رمأف كلذ هاطعأت دحاو تبب لهأ رصم
 تناكو اتيب نينامثو ةسمحخ تاتويبلا هذه ددع ناكو كلذ اولعفف ةيرق مهنم

 ,نم ةبرق لكل برض ىرقلا ناينب نم اوغرف املف كلذ ددع ىلع مهارق

 2, 60, 1, ذ

 2 هايملا اهيلإ ”بصلت © 1, ءاملا اهيلإ ”بصني كل ٠ 5 ىمحلاب ايتثوأو 2: ةراجملاب هقثوأو م. 0

 6 فدملاو] فرملاو 1 ٠ 8 تءهنت] تمهتي 1 ٠ 10 ءارحص] ىرحم © | تميت 6 1, تهدنيت هل |
 برفلاب 8: هج. هما. ٠011 باصلاو] باصتلاو ه | ءاقرظااو سايدألا 8, افرطلاو سلبدألا
 مل ٠ 15 مالللا هيلع هرب 81 ٠ 16 يطمت ل ٠ 7 موقلا 2: هدد. عال + 8 كلذ اولعفن
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 نحل

 صقان الو دئاز كلذ يف ال نوكي ال ضرألا نم اهلإ ريصي اه ردقب ءاملا

 .مويفلا ةفص هذهف هيف الإ ءاملا مهني ال ام نامز ين ابرش موق لكل ريص مث

 ىلإ طاطسفلا نم راس ديعصلا ديرب ليلا مظعم ىلع رصم نم جرخ نمو

 ىهو تالغلا نم بورضب تارامج اهب لصتت ةليلج ةينم يهو نادوسلا ةينم

 .اليم رشع ةسمخ نم وحن رصم ىلإ اهنمو لينلا نم ةيبرغلا ةفضلا يف

 ةنسح تالغو ةرماع عايضو ىرق يهو اليم نورشع ضايب ىلإ اهنمو

 .هك اوفلا نم بورض ىلع لمتشت نيتاسبو

 .اليم نورشع ريغصلا ىمحلا ىلإ اهلمو
 ةرماع ةيرق يهو لايمأ ةرشع ةيقرشلا ةهجلا ين ريبكلا ىمحلا ىلإ مث

 . بصق عرازمو موركو نيتاسب الو

 .اليم نورشع ةيقرشلا ةهجلا يف مويفلا ريد ىلإ اهنمو

 اهنمو لينلا نع ةيحنتم يهو ناليم ةيبرغلا ةهجللا يف سنوت ةيرق ىلإ مث

 .لينلا نم ةيبرغلا ةهجلا يف طورهدو موي فصن طورهد ىلإ

 ةنيدمو اليم نيرشع نم وحن ةيبرغلا ةهحجلا يف سيقلا ةنيدم ىلإ اهنمو

 دالب ركذ نم فلس اميف اه انركذ مدقت دقو ةيلزأ ةميدق ةئيدم سيقلا

 الو ليثلا ىلع ناوسأ ةنيدم ىلإ اهنم قيرطلاو اذه لبق يناثلا ميلقإلا يف رصم

 .كلذ ركذ ةداعإ ىلإ انب ةجاح

 لينلا عم اردحنم راس اهبل ريسملا دارأ نف رصم نم ضرألا لفسأ امأو

 ةريبك ةنيدم يهو لايمأ ةسمخ دئاقلا ةينم ىلإ اهنمو لايمأ ةسخل ةينملا ىلإ
 .ركس بصق و بصخو نيتاسبو عرازم تاذ ٌةرماع

 م, 0, 1, ذ

 1 اهيلإ] اه 56 ٠ 8-6 اليم نورشع ريغصلا ىملا ىلإ  اهئمو هت, 614 ٠ 11 يف 5:

 010. تين(. ٠ 12 سلوت 2: سنوي 6 ىلإ ساو 1 ٠ 13 ةيبرغلا ةهطا يف طورهد ىلا ته ٠

 19 ةينم ظ: ةنيدم 614 | لايمأ ةسخخن نرسر 5 .
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 نضرب

 بارش اهيف لمعي ةئيدملاك عايضو ةيرق يهو لايمأ ةسمخ ةربش ىلإ ابنمو
 .سنشبلا ةميخ اهبو ضرألا عيمج يف روهشملا هوفملا لسعلا

 .ةنسح ةرماع ةيرق يهو لايمأ ةسخخ سوسيب ىلإ اهمو

 عايضو عرازم ال ةرماع ةيرق يهو لايمأ ةسمح ةيناقرخلا ةيرق ىلإ اهنمو
 .كلملل ةريثك نيتاسبو

 .لايمأ ةسمح سدورس ةيرق ىلإ اهنمو
 .ةرماع ةريبك ةيرق يهو لايمأ ةسمخ ناقلش ىلإ ابنمو

 اهب داصي يتلا بكارملا عمتجت ابو اليم رشع ةسمخ ةتيفز ةيرق ىلإ اهلمو
 .اناجلخ لينلا مسقني ثيح ةريزجلا سأر ىلع ةيرقلا هذهو اهرسأب توحلا

 لزني يذلا جيلخلا سأر ىلع يتلا فوطنش ةنيدم بقاصت ةيرقلا هذهو

 .طايمدو سيئت ىلإ

 نالصتيو لفسأ ىلإ نالزني نيمسق ىلع لينلا مسقني فوطنش ىلعأ ينو
 امأف رحبلا نالصي ناجيلخ نيمسقلا نيذه نم دحاو لك نم عرفتيو رحبلاب

 قرشملا ةهج يف دحاولا رميف فوطنش نم امهأدبم نإف ناريبكلا ناجيلخلا

 دنع جرح اهدحأف ناجلخ ةئثالث جيلخلا اذه نم عرفتيو سينت لصي ىتح

 سيسمد دنع همظعم ىلإ عجرب نأ ىلإ سيوقتب رميف برغملا ةهج نم ىهوتنأ
 امأو طايمد لصي ىتح رميف برغلا ةهج يف جيلخ هنم كلذ لفسأ عرفتيو

 سيق برق ىلإ برغملا ةهج يف فوطنش وحن نم رمي هنإف رخآلا جيلخلا

 لزني مث جيبب ةيرق ىلإ فطعنيف برغملا ةهج يف رمب مسق هنم مسقنيف رامنأ
 جيلخ ىمسي جيلخلا اذهو ةيردنكسإلا ىلإ لصي جيلخن هنم كانه عرفتيو

 م, 6, 14

 2 نينشبلا 26ه, شيننلا 1, ىئشلا 286 6معزنم ٠06 سادورس 8: تورس هما

 7 ناقلس ل ٠ 9 مسقني 614: سسفنب 7 ٠ 10 فرطتس 14 ٠ 19 ميلي 2: خينت ©, حسم 1[,

 جمل هل .
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 ضف

 ةنسلا لك يف هيف ءاملا نوكي الو جيبي لفسأ نم هجرخم ءادتباو هفو روباش

 ىحح هؤام فج لينلا ءام عجر اذإف لينلا جورخش ةدم ءاملا هيف نوكي امنإو

 لفسأ ديشرب لصتملا مسقلا اذه مظعم نم جرخيو هيف دحأ ردحني ال

 رقتسم ىلإ رميف لينلا نم عارذ ديشر قوفو هوف لفسأ سنومسو نويدنس

 نيبو اهب نوكي نأ ىلإ برغلا عم ةدتمم رمت مث لحاسلا برقي لصتت ةريحم

 يف بكارملا نم ةعتمألا لوحتت كانه نمو لايمأ ةتس نم وحن ةيردنكسإلا

 ىرقو ةرضحتم ةريثك ندم اهلك ناجلخلا هذه ىلعو ةيردنكسإلا ىلإ ريلا

 .قيفوتلا هللايو نوركاذ اهرثكأل نحن اهو ةلصتم ةرماع

 ىلإ سينت نمو مايأ ةعست امهنيبو سينت ىلإ رصم نم لوزنلا دارأ نف

 ىرحب ةيردنكسإلا ىلإ ديشر نمو ناموي ديشر ىلإ طايمد نمو ىرحم طايمد

 انمدق يتلا ةتيفز ةيرق ىلإ رصم نمو مايأ ةتس رصم ىلإ ةيردنكسإلا نمو

 اهددع رادقم غلبمو اهرسأب كمسلا ديص بكارم عمتجت اهب نإ انلقو اهركذ

 يهو فوطنش ةيبرغلا ةفضلا نم اهلباقيو اليم نوسخ فينو بكرم ةئام

 .ةنسح ةئيدم

 نييماشلا ةيرق ىلإ اهنم لزني اليم نورشعو ةسخ ناونش ىلإ فوطنش نمو

 هذهو ءائقلاو لصبلاو ركسلا بصق ايف عرز ةيرقلا هذهو لايمأ ةرشع

 يف اهلباقيو ةيقرشلا ةفضلا يف يهو ةصتخع كلذب يهو اهرثكأو اهتالغ ريكأ

 ,تالغلاو عرارملا ةريثك ةنسح ةيرق يهو تنط ةيبرغلا ةفضلا

 .اليم رشع ةسمخ ةريغص ةنيدم يهو ناونش ىلإ تنط نمو

 ةيرق يهو اليم رشع ينئا نم وحن جاربألا ةريشق ىلإ اردحنم ابنمو

 .ةريثك تارامعو تالغ ايفو ةرماع

 تس سا

 2, 0,1, ه

 1 روبأس ل | هجيرخت] هجرخن ه4 ٠ 3 لفسأو © ٠ و مايأ] لايمأ ه1 ٠ 13 اليم نوح

 هته. 8 ٠ 15 ثيءاثلا 26 تمعزع: ثيماثلا 26, ثئماسلا 1, نيماسنلا 4 ٠ 20 ةريشقإ) هرشق

 ©, ةريمن 43 ٠
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 ضرع

 .ةجويس ةيرق اهلباقتو

 اهيفو ةرضحتم ةنيدم يهو لايمأ ةرشع وحن ةيحلاصلا ىلإ اردحنم اهنمو
 .نوموسوم رشلاب مهو ةيشاف ةيذأ محل صوصل اهلهأو تاعارزو تارامع

 اهنمو تاريخلا ةريثك ةيرق يهو ةيبرغلا يف فطعلا ةينم ةيحلاصلا لفسأو

 .لايمأ ةرشع ةجريش ىلإ

 ةريغص ةنيدم يهو اليم رشع ةسمخ ةودج ةنيدم ىلإ اردحنم ابنمو

 ةنيدملا هذه ينو ةريثك اهتاريخو ةلصتم اهتاعارزو ةرماع قاوسأ ا ةرضحتم

 .كللذب ةصتخم ركاسعلا ةيدعتل ةدعم ةريشك بكارم

 نيتاسب ابو ةريغص ةيرق يهو راطعلا ةينم ىلإ اليم نورشع ةودج نمو
 ,تالغو تانجو

 نيتاسب اهبو ةريغص ةنيدم يهو ىهوتنأ ةنيدم ةببرغلا ةفضلا نم اهلباقيو
 .مولعم موي يف قوس اهلو ةمولعم تالغو تاعارزو تانجو

 ةهجلاب لايمأ ةرشع قريمش ةيرق ىلإ اهركذ قباسلا فطعلا ةينم نمو

 ىهوتنأ ةيرق ىلإ اليلق اهلفسأبو ةودج لباقت يهو قريمش ةيرق نمو ةيبرغلا
 .لايمأ ةرشع نم وحن اهركذ قباسلا

 مسقلا هنم رميف نيمسق ىلع ليثلا نم عارذلا مسقني ىهوتنأ لفسأو
 ةريزج امهنيب نوكيف ةيقرشلا ةهجلاب رمي يناثلا مسقلاو برغلا ةيحان ىلإ دحاولا
 رميو نيمسق نامسقنيف ديعب ريغ نارمي مث سيسمدو ةريشب ناعمتجمي مث

 مامر 1 ف

 1 ةحورس] ةجريش 8, هخونس ©, هخويش 1, هحويس هر ةحويش 106 0062 ٠ 5 ةحربش ط:

 هنويس ©, ةمويس ], ةفويس ل ٠ 9 راطعلا ةينم ىلإ اردحتم اهنمو اليم نورشع «-) ىلإ ةودج نمو
 م14 ٠.010 تالغو تاعارزو تانحو 6 ٠ 13 قرسش م: ترش 6, قريمس 1, قوبلش ل ٠

 17 ممو( يناثلا : اطيأ » ٠ 18 هريسب 1 ٠
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 يوكو

 .طايمد ىلإ ينرغلا وهو يناثلا مسقلا رمبو سينت ىلإ يقرشلا مسقلا

 ىلع ردحتا نفف لينلا مسقني ثيح ىهوتنأ ةئيدم ىلإ لوقلاب عجرن مث

 ىلإ ردحتاف ناتلباقتم امهو راطعلا ةينم ىلإ ىهوتنأ نم راص يقرشلا عارذلا
 تارامح اجب لصتتو هكاوفلاو راجشألا ةريثك ةليلج ةينم يهو لسعلا ةئب

 .ةنب ىلإ ةبوسنملا ىربكلا اهتينم ةيبرغلا ةفضلا يف اهلباقتو

 .ةرماع قوس اهل ةيرق يهو ةيقرشلا يف بيرتأ ةيرق ىلإ اهنمو

 .عرازملاو تالغلا ةريثك يهو رجنج ةيرق ىلإ اهنمو

 .ةريبك ةينمو ةيرق يهو يئوحلا ةينم ةيبرغلا ةهجلا يف اهلباقيو

 ةرورو ةيرق ةيبرغلا ةهحلا نم اهلباقيو يرشلا يف تينس ةيرق ىلإ اهنمو

 .ةنسح قوس الو سانلاب ةرماع بصخلا ةريثك ةيرق يهو

 .نورحلا ةينم ةيبرغلا يف اهلباقيو ةيرامخلا ةيرق ىلإ ابنمو

 .ةيقرشلا ةهحلا يف ىربكلا تشرحص ةيرق ىلإ اهم ردحنيو

 اهبو ةرماع ةبرق يهو ةيبرغلا ةقشلا يف ىرغصلا تشرحص ىلإ اهنمو

 .نسح لك بوبحلا عاونأو بقلاو مسمسلا تالغ نم

 م, 6 1 مه

 ٠  1بيرتأ) تيرتا هل, تبا ©, تيرا 6 ٠  6 4ةنب] ةينم 4 ٠  1راص] راس 6 ة, راس 3
 ٠ ةروزو ت9 14 ٠  014ةيبرغلا ةهلا نم  يفوحلا ةينم همز. 8-9 ٠  4وجيح 6, وجنج 7

 11 كورحلا 6 4 26 ©ههزو: رحلا 8, ثورجلا1 ٠ 12 تسرحص 0 | ىلإ اهنمو  تشرحص

 هتء ش4 ٠ 14 ةلسح لج ©, ةنسح لك] .٠

 سس سس سس سس

 1 ةعموا. 1: سنت] شرأ لوأ ىلإ الزان رمي مث ليلس نإ ةينم لإ مث ناعرلا تومشأ لإ

 ةلزتلا سفن ىلع رمي نأ ىلإ يلامشلا مسقلا رميف (ى0) نامسق مسقني مث نوح نا ةلزنمب ةفورعملا ةلئئملا

 ةريجبلا هذه رودو سينت اب يتلا ةريسبلا ىلإ ارث فطعني مث البقم سي هنم يناثلا مسقلاو ةروكذملا

ءانرطأا نم ليلو باغلا بصق اهيف تبني ةريزج نيس نم وحن اهبفو ليه ةئام ثالث نم وحن
 ريغو 

 .كمسلا ديصل ينأي نم ريغ اهم نكاس ال ةيلاخ رئازجلا هذه لكو كلذ
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 وأ

 لخدو رجاتمو قوس اهل ةيرق يهو قرشلا ةهجم رمغ ةينم ةيرق ىلإ اهنمو

 .ملاق جرخو

 .هتفز ةينم ةيبرغلا ةهجلا يأ اهلباقيو

 اهب عرزب ةيرق يهو ةيبرغلا ةهجلا يف ناريفلا ةينم ىلإ ةتفز ةينم نمو
 .كلملا رصق مسرب موثلاو لصبلاو نومكلا تالغ

 نيتاسب تاذ ادج ةريبك ةيرق يهو سوقدق ةيرق قرشلا يف اه.ذاحيو
 .ءاعبرألا موي يهو ةقفان قوس اهو عورز»

 ةريشك تاريخلا ةريثك ةئسح ةيرق يهو ساميف ةبنم ىلإ ردحني اهنمو
 : .تالغلا

 ةيراج هايم تاذ ةيرق يهو توناح ةبرق ةيبرغلا ةهجلا يف اهلباقيو
 تابنو اهلهأ لوعي اهيلعو اهتلغ وهو ناتكلا ةعارز مسرب يهو تارامعو
 .اهنف دوج ناتكلا

 «يف» قوس الو ةنسح ةيرق يهو جيلخلا نم يرشلاب انسإ ةينم ىلإ اهنمو
 .مولعم موي

 قوس اهلو ةلهآ ةرماع ةيرق يهو اهركذ مدقملا سيسمد ةيرق ىلإ اهنمو
 ةفيرط لك ةعتمألاو بايثلا نم ىرتشيو ا عابي اهقوسو تبسلا موي وهو
 .اهقافتل اهبنودصقي راجتلاو

 ىلإ ىهوتنأ نم راس ىهوتنأ نم يبرغلا جيلخلا ىلإ لوزنلا دارأ نمو

 ين اهلباقيو تاراجتو قاوسأ الو ةرماع ةنيدم يهو اليم نيرشع جيلم ةنيدم
 ةديفم تاريخا ةريثك ةريبك ةرماع ةيرق يهو كلملا دبع ةينم ةيقرشلا ةففضلا
 .تاعارزلا

 م, 0, 14

1 
 رمشخ ةينم 1: ورم ةيلم 26 4 +0 4 ةلز 0: هبقر >4: , ةتلر 1 | تاوريتلا ةينم حل

٠ 

 ٠ اًنسإ >© : امسأ هب طانسا 1, انشأ 2ء 6ع 13 .٠ » اهلهأ هرج, 11 .٠ سوترمد ل 6

 ٠ جيلم] حيلم م19 .00 ٠ تبلا موي س أهنمو هددت شل 15
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 ممم

 ةنيدم يهو اليم رشع ةسمخ برغلا ةهج يف ةنطنط ىلا الزان جيلم نمو

 يف اهلهأو ةحلاص لاوحأو ةراد قازرأو قوس تاذ ابنكل ةريغص ةرضحتم

 رشع ةسمخ ةيرغلا ةفضلا يف ىطلط ةنيدم ىلإ ةنطنط نمو بصحخو ةهافر

 تالغو عرازم تاذ ةيرق يهو ةيرفعجلا ةيقرشلا ةهجلا يف اهلباقيو اليم

 ةفضلا يف اهلباقيو ةيبرغلا ةفضلا يف سولب ةيرق ىلإ ىطلط ةنيدم نمو

 .ةرماع ةليلج ةيرق يهو ةطئسلا ةيرق ةيقرشلا

 قوس اهفو ناتك اهعرازمو يلرغلا يف طاينس ةنيدم ىلإ سولب ةيرق نمو

 ةفضلا يف ةاذاحملاب اهنمو معو ةدودمم لاومأو حابرأو تاراجنو ةرماع

 مف ىلع ينلا ةربش ةنيدم ىلإ طابنس ةنيدم نمو رصاعنو ةئيدم ىلإ ةيقرشلا

 .كلذ لبق اهركذ مدقتملا سيسمدل لباقملا جيلخلا

 ةينم ىلإ لينلا يف لزن لينلا ىلع سينت ىلإ سيسمد نم ريسملا دارأ نف

 ةنيدم ىلإ رميف ةيقرشلا ةهجلا يف اشنش جيلخ جرخم ابنمو نيليم وحن ردب

 ركسلا بصقل ريصاعم اببو عرازملاو راجشألا ةريثك ةئسح ةنيدم يهو اشنش

 نورشعو ةعبرأ يئرشلا يف تاهوبلا ةئيدم ىلإ اهنم ردحنيو ةلماش تاريخو

 ينبم ميدق روس اهبلعو ةمح مفانمو قاوسأ تاذ ةرماع ةنيدم يهو اليم

 ةريغص ةرضحتم ةنيدم يهو اليم رشع ةينامث سانفس ىلإ اهنمو رخصلاب

 يف سينت جيلخ ىلع يتلا حانط ةنيدم ىلإ ربلا يف برغلا ةهج ىلإ ابنمو

 ةبرقم ىلع يهو رازلا ةربحب ىلإ مث اليم نورشعو ةسمخل هنم ةيقرشلا ةفضلا

 .امرفلا نم

 لايمأ ةئالث حلملا رحبلا نيبو اهنيبو سينت ةريحبب ةلصتم رازلا ةريحصو

 ريغ رئازحلا نم ايفو رطقلا ةعساو ةريبك ةريحم اهانركذ يتلا ةريحبلا هذهو

 8, تراك, ى

 9 رماقتو 6 ٠013 ريصامم 2: عرازم تا0.. ٠ 14 تاهوبلا] توهالا ك ٠ 2م ةثالثز

 ةيلامث © ٠
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 يوكل

 اهيلإو اهلم برقبو امرفلا ةيحان لي امم يهو ءاملا نصح ةريزج سينت ةنيدم
 هسرفب قرغو مالسإلا دعب ماشلا دالب حتفتسا يذلا نيودرب كلملا لصو

 اليلق بونجلا عمو سينت نم قرشلابو هفلخخ ام ىلإ فرصنا اهنمو اهبرقب
 .ةيلبلا ةريزج اهتريحببو سينت بونج يو سبيلت ةربحب يف يهو ةنوت ةريزج

 ةلصتم عراوشو عايضو ىرق افنآ هانركذ يذلا اشنش جيلخ يبرغ يشو

 ىلع سيسمد نم لوزنلا بحأ نمو عفانملا نم لمجو تالغلا نم بورضب
 اهركذ انمدق يلا ردب ةينم ىلإ سيسمد نم راص سينت ىلإ جيلخلا مظعم
 اهل ةنسح ةيرق يهو لايمأ ةرشع ةيبرغلا ةفضلا يف انب ىلإ اهنمو كلذ لبق

 .ةرفاو اتالغ نيدادفو نيتاسب

 اهببرغ ىلع ةريغص ةريزج امهيب ريصتف نيتقرف ىلع لينلا مسقني اهقوفو
 حارج لحر قرشملا يلي امم يناشا عارذلا ىلعو ةرماع يهو ريصوب ةيرق

 حارج لحر نيبو للغو عفانمو جرخو لد الو ةرماع ةريغص ةلئيدم يهو

 نبا ةينم نمو انبو ريصوب نيب كلذكو اليم نوعبرأ اشنش جيلخ مف نيبو

 ةيقرشلا ةفضلا يف يهو اليم رشع انثا دونمس ىلإ لينلا يف الزان حارج
 لخادلا ةريثك ةنسح ةنيدم يهو دونمس ةنبدم ةيبرغلا ةهجلا يف اهلباقيو
 يف دونمس ةليدم نمو ةصيخخر راعساو قفارم اهبو ةلهآ ةرماع جراخلاو
 ةينام ةنيقلب جيلخ ىلع يتلا ةفدنس ةئيدم ىلإ ةلباقملاب برغلا ةهج يف ةيربلا
 ةرماع ةئيدم يهو اليم رشع ةينامث ةينابعثلا ةنيدم ىلإ دونمس ةئيدم نمو لايمأ
 ةينم ىلإ اهمو جيلخلا نم يبرغلا يف يهو تاراجتو تارامعو قاوسأ ابو
 تالغلا نم بورضل ةعماج تاكربلا ةريثك ةيرق يهو اليم رشع انثا ساسع

 م 0 1, هذ

 8 انب ةّفض ىلإ اهنمو 614 ٠ 13 نمو] ىلإ 614 | ةينم] ةنيدم 14غ ]| نبأ هس. 14
 15 ةهلا] ةفضغلا 14 ٠
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 ننرخي

 رجحلا شيو ةيقرشلا ةفضلا يف اهلباقيو اليم رشع انثا رجوج ىلإ الزان اهنمو
 دوئمس ةنيدم ىلإ رجحلا شيو نمو راجشأو نيتاسب اهب ةريغص ةنيدم يهو
 اخرط ةنيدم ىلإ الزان رجحلا شيو نمو اليم نوثالثو ةتس اهركذ مدقملا

 .اليم رشع انثا رجوج نيبو اهنيبو لينلا نم ةيبرغلا ةفضلاب يهو
 سيتت ةريحب ىلإ امهدحأ لصي نيمسق جيلخلا اذه مسقني اخرط لفسأو

 لزني سينت ىلإ لزني نأ ءاش نف طايمذ ةنيدم ىلإ ابرغ لصي يناثلاو اقرش
 تاراجن اهب ةرماع ةريغص ةنيدم يهو يلرغلا ين راهش ةينم ىلإ انخرط نم

 ةينمو لايمأ ةسمخ امهنيبو ةنيمد ةلحم ةيقرشلا ةفضلا يف اهلباقيو ةمئاق لاومأو
 اليم رشع انثا رايزابلا بابق ىلإ ةنيمد ةلحم نمو راهش ةئيدم نم لفسأ ةئيمد
 ىلإ اهنمو اليم رشع ةتس فيرعلا بابق ىلإ الزان امو ةريبك ةبرق يهو

 ةيقرشلا ةفغضلا يف ناليم خامط ةنيدم ىلإ ومد نمو اليم رشع ةسمخ ومد ةيرق
 نومش ىلإ اهنمو ةمئاق رجاتمو قاوسأ اهبف رماعلا ةريثك ةنسح ةنيدم يهو

 ةيبرغلا ةفضلا يف راصنألا ةيرق ىلإ اهنمو ةرماع ةيرق يهو لايمأ ةرشع

 اهنمو ةيقرشلا ةفضلا يف اليم نورشع ةديبو ةيرق ىلإ ابنمو اليم نورشع

 اليم نوعبرأ ةسيئش ىلإ مث ةيبرغلا ةفضلا يف يهو اليم نورشع نيلبنرب ىلإ
 .اليم رشع ةسمخ سينت ةريح ىلإ ابرغ مت

 يث رزج اذإو اهؤام بذع فيصلا يف لينلا دتما اذإ سيئت ةريحو

 رئازجلا لثم ندم ايفو اهؤام حلف اهلع رحبلا ءام بلغ رحلا ناوأ ىلإ ءاتشلا

 2, 6, 1, ل

 1 و>وج] اوحرج ل ها 2 شيو 1؛ شلو 6, شلرو هل | الزان  دونمس ةنيدم ىلإ
 هروب. 14 ٠026 لذي هل“ هر. م4 ٠ 7 رايش] دايس 4 .٠ 8 ةئيبد © | ةلع نءو س انيشيو

 ةئيمد هزت, ف ٠ 11 حامط 61 ٠012 تومش] سومس ©, سومش 1 + 14 ةديبوإ ٌةهدسو ل |

 ةيقرشلا] ةيبرغلا © ٠015 نيلبلرب] نكسرت م, نلئرب 1 | مث هروب > | ةسيئس ©, ةبس ],
 هبس م .٠ 16 ابرغ هرب مه | اليه رثع ةسخخن هزلإ © ٠
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 لي

 ىكإ قيرط الو ءاملا نصحو ةانمسو ةنوتو ىلبت يهو اهم ةريحبلا فيطت

 يقيبدلا نم بايثلا عيفر ذخعتي طايمذو سينن ةئيدمو نفسلاب الإ ام ةدحاو

 اهيئادي ام ضرألا عيمج يف سيل يتلا ةيسينتلا للحلا نم تاغبصملاو بورغشلاو

 وأ رائيد فلأ ابهذم ناك اذإ اايث نم بوغلا غلب امبرو ةميقلاو نسحلا يف

 ناتكلا نم امهوصأو اهوحنو نيتئملاو ةثالا بهذ هيف نكي مل امو كلذ وحن

 اهب لمعي رئازجلا كلب نم اهبراق امو ةريمدو وقبدو اطش تناك ناو امأ

 نأ ركذي اميفو يطايمذلاو يسينتل براقمم كلذ سيلف سانجألا نم عيفرلا

 نم نيلجرل تناكو بتكلا يف تركذ يتلا ناتنجلا تناك اهب سيلتا ةريحب

 ةرثكي رفاكلا رختفاف ارفاك رخآلاو انمؤم اهدحأ ناكو رضم نب بيرتأ دلو

 عزتف تقزر ام ىلع اركاش كارأ اهل نمؤملا هوحخأ هل لاف هدلوو هلام

 ىتح رحبلا يف رفاكلل ناك ام عيجج هللا قرغف هيلع اعد هنإ لاقيو هنم كلذ

 اهرثكأ ين راسب قمعلا ةليلق ةريحبلا هذهو ةدحاو ةليل يف نكت مل اهنأك

 هذهو ةدعاص هذه ىرخألا امهادحإ بناجتف ناتنيفسلا اهف ىقتلتو يداعملاب

 .ءاوس ةعرسلا ي اهريسو حمرلاب عالقلا ءولمم امهالكو ةدحاو ميرب ةلزان

 لمعي طايمذبو ةفاسم امهيبو رحبلا ةفض ىلع ةنيدم ابنإف طايمذ امأو

 ءاوس ةيسيئتلا بايثلا براقي ام اهريغو ةيقيبدلا بايثلا يف عنصلا بيرغ م

 لفسأ هجورخو سينت ةئيدم ىلإ لزانلا عارذلا نم اهلإ بصني ليتلا عارذو

 .اهركذ انمدق يتلا انخرط

 ندملاو ىرقلا نم هانفصو ام ىلع راس رصم نم اهيلإ لوزنلا ءاش نف

 طايمذ ىلإ لصاولا يلرغلا عارذلا ين ذمخأيف اخرط لصي ىتح تارامعلاو

 م0, 14ه

 1 فيطت] طبحت 14 | ىلبآ 2: ىلين 6, 'ىّلبنت 1, ىلس ل | ةنوبو كف | انمسو ©
 6 اطش] اطس 1 ٠ 8 ناتنجلا] ناتيحلا 81 . و تيرتأ 1, ببرتأ تر, تبربأ . 16 يف عئصلا

 ه1, 6214 . ٠
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 اي

 ةنيدم يهو جيلخلا ينرغ ين يهو لايمأ ةرشع ةريمد ةئيدم يلإ ردحنيف
 ابمو دالبلا نم ريثك ىلإ اهب زهجتي ةنسح بايث اهب لمعيو ةريغص
 ىلإ جيلخلا عم الزان ةريمد نمو ءارشو عيبو نودصاق راجنو ةريثك عانص

 ةلسح ةرماع ةريغص ةئيدم يهو اليم رشع ةعبس ةيبرغلا ةفضلا يف شاقنرش
 ةيقرشلا ةفضلا يف حاسمرش ةنيدم ىلإ اهنمو تاعانصو تالغو عرازم تاذ

 ةعماج قوس امو ةريبكلاب تسيل اهنكل ةليلج ةنيدم يهو اليم نورشع
 يهو اليم نورشع قولعلا ةينم ىلإ اهنمو ءاطعو ذخأو ءارشو عيب بورضل
 ةيقرشلا ةفضلا يف يهو ةيمان ةمئاق تالغو بصق رصاعم اه ةرضحتم ةيرق

 جيلخلا نم ةيقرشلا ةفضلا يف لايمأ ةرشع روكسراف ةيرق ىلإ اهنمو جيلخلا نم
 تانجو تالغو تاعارز تاذ ةعماج ةيرق يهو ةروب ىلإ روكسراف نمو

 اليم رشع ةثالث طايمد ىلإ ةروب نمو اليم رشع ةسمخ تاريخو نيتاسبو
 ىلإ اشرط نم كلذكو لايمأ ةسمخو ليم ةئام طايمذ ىلإ اخرط نم كلذف

 نيعست نم وحن ىهوتنأ ىلإ سيسمد نمو لايمأ ةرشعو ليم ةئاه سيسمد ةينم
 طاطسفلا ىلإ فوطنش نمو ليم ةئام فوطنش ةيرق ىلإ ىهوتنأ مف نمو اليم
 .اليم نوسمخ

 يف رميف ىطنط لفسأ نم جرخت هتهوفو ةلحملا جيلخ ىلإ لوقلاب عجرنو
 هتهوف نمو طايمد جبلخ ىلع ىلا حاسمرش يذاحم ىتح الزان برغلا ةهج

 ىتش نساحمل ةعماج ةيرق يهو اليم نورشع قرشلا يف لازغ ةبنم ىلإ

 ىلإ اهنمو ةيبرغلا ةفضلا يف مثيلا ىنأ ةلحم اهلباقتو ةفلتخم تالغ بورضو

 ةلصتم تانجلاو نيتاسبلا ةريثك ةيرق يهو اليم رشع ةسمخ ةنيقلب ةعرت

 5, ت14

 3 عانص 14: همم معمم 1م. 2, عايض © | نودصات] تررهام قت ٠ 4 ساتئرم 6 لب

 ساقئرش 1 ٠ 5 حاسهرس 1.4 ٠ #2 نولعلا ةينم 4 ٠ 9 روكسران م, ركسراف 6, روُكْسراف
 1, اوكسراف هل ٠ 13 ةينم] ةنيدع 14 | سوسمد ط ٠ 14 فوطنس 1, فونطش 1*# . 17 حامرس

 1 .٠ 19 ةفلتخم] ةئرفتم 14 ه 20 ةنيقلب] ةنيعلب كل ٠
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 ىلإ اميقتسم برغلا يف ذدخأي رخآ جيلخ اضيأ جرخم اهنمو تالغلاو تارامعلا

 اضيأ برغلا يف اهلفسأو برغلا ين رقبلا راد ةيرق هلوأ نم هيلعو اخص

 موي يف قوس اهل ةرماع ةيرق يهو برغلا يف لوبتم ىلإ اهنمو ةيدمتعملا ةيرق

 ةهج يف اهنمو لصتم مباقإ اهمو ةبربلا يف اخصو اخص ىلإ اهنمو مولعم

 ةريغص ةبرق يهو ايلعلا فونم ىلإ اهنمو ترص ةلحم ىلإ ةيربلا يف بونجلا
 فاكس ىلإ ايلعلا فونم نمو ريثك ريخو تالغ اهبو رومعم مبلقإ اهو ةرماع

 .فوطنش ىلإ اهمو اهتارامع ةلصتم اهريخي ةقدحم اهلهأل ةلماش ةنسح ةيرق يهو

 ةلحملا ىلإ اردحنم اهنف اهركذ قباسلا ةنيقلب ةعرت ىلإ لوقلاب معجراو

 امبو ةلماش تاريخو ةمئاق تاراجتو ةرماع قاوسأ تاذ ةريبك ةئيدم يهو

 لصت اهلإو روهنص ةنيدم ةيربلا يف اليم نيعبرأو ةسمخ ىلع ةلحملا نم برقب
 فصنو ليم وحن امهنيبو ةفدنس ةنيدم قرشلا ةهج يف اهلباقيو ةنبقلب ةعرت
 ي دونمس ةنيدهو ةفدنس نيبو معنلاو هكاوفلا ةريثك ةليمج ةليلج ةنيدم يهو

 ةفدنس نمو طايمدو سينت جيلخ ىلع دونمس ةنيدمو اليم رشع ةسمخ ةيربلا

 تانجو نيتاسب ال ةنسح ةيرق يهو لخادلا ةلحم ىلإ اهنمو ةلحملا ةنيدم ىلإ
 ناتتيدم امهو بورشلا بايثلا اهب ممرت يثلا ةريمد ىلإ اهنمو جيلخلا يلرغ يف
 .انمدق امك طايمذ ىلإ جرم اهنمو ةماعلل زرطو ةصاخلل زرط امهيف ناتريبك

 أم هيلع يه ام ىلع اهبعشتو ةيقرشلا ناجلخلا فاصوأ نم انركذ دقو

 امم يتألو بجي ام بسح نييبرغلا نيجيلخلا ركذن نأ انيلع يقبو ةيافك هيف

 رصم نم رادحتالا ءاش نم :كلذ نم لوقنف امبعشت ةيفيكو دالبلا نم امهبلع

 م 6, 1,

 1 برغلا يف اهلفسأو  اميقتسم هنت, 614 ٠ 5 ترص] فرس © | افونم نمو - يهو
 ايلعلا نت. © ه ٠ 7 فوطنتس 61, فوئطش 2"* ٠ 8ع صموؤ( ةلسملا ؛ المم نيعبرأو ةسححخ ىلع

 1 .٠ و9 امبو] اممو 14 ٠ 11 ةئدئس] هيدتس 21, ةبدنس ©, ةيدنس رك ٠
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 اقدم

 ناتنيدم امهو ةبابنو شاقنأ ةريزج ىلإ اردحنم رصم نم جرخ ةيردنكسإلا ىلإ

 بحاص ريمألا مايأ ةدم يف امهيف شوحولا ةيبرت مسرب اتناك لينلا يطش نيب
 تانجو نيئاسب اهل ةنسح ةيرق يهو. صاصخألا ىلإ اهنمو لايمأ ةرشع رصم
 ةورذ ىلإ لينلا يف اردحنم اهتمو اليم نورشع تاهزتنمو نابمو تاضورو

 ةرضحتم ةريغص ةئيدم فوطئنشو اليم نورشع فوطنش ىلإ اهنمو لايمأ ةسحخ
 يهو رانيد مأ ىمست ةيرق ىلإ ةيبرغلا ةفضلا يف اهلمو بصخو عرازم اهل

 ةئيدم يهو اليم رشع ةسمخخ شيرج نمشأ يلإ رانيد مأ نمو ةنسح ةيرق
 شيرحللا ةئيدم ىلإ اهنمو تانجلاو نيئاسبلاو تارامعلا ةريثك برغلا يف ةريغص

 ليلج ميلقإ ىلع ةنسح ةنيدم يهو ةيقرشلا ةفضلا يف يهو اليم رشع ةينامث
 لامر ىلإ اهنمو راجشألاو موركلاو تارامعلاو تاراجتلا ةريثك يهو ريبك

 هذه يف نفديف مظعلا ذخؤي هنأ كلذو هناحبس هللا تابآ نم ةبآ اهو مينصلا

 ينأ ىلإ ممنصلا لامر نمو هللا نذأب ادلص ارجح هدوعيف مايأ ةعبس لامرلا

 كلذكو تاسارغو نيتاسب اهوحو قوس اهل ةرماع ةريبك ةيرق يهو سنجم

 نمو ريسايم راجنو قوس اهل ةرضحتم ةريغص ةنيدم يهو طونرت ىلإ اهنم

 ديجلا نورطنلا ندعم طونرت ةديدمبو اليم نوسمخ فوطئش ىلإ هله طونرت
 اذه نأ كلذو روباش رحب ىلع طونرت ةنيدمو دالبلا عيمج ىلإ لمحي هنمو

 لوألا مسقلا رميف نيمسق ممقنا مينصلا لامر ىلإ لصو اذإ لينلا نم عارذلا

 اهلمو بونط ىلإ ةماتسب ىلإ مث طونرت ىلإ لصي نأ ىلإ برغملا ةيحان ىلإ
 لاشند ىلإ مث ةديسلا ةلحم ىلإ اهنمو ةعماجلا ةيرقلاك ةنيدم يهو روباش ىلإ

 2, 0, 1, خ

 1 ساقبأ ©, ساقنأ 1, ساعنا 4 | ةبابتو] ةلاهشو ©ب هلابلو 1, هلاسو ٠ 2 مايأ ةدم يف هج.
 مل | مابأ هم. 61 + 7 شيرح نمسأ © خ, شيرج نيسأ 1 « 8 شيرجلا 1 ه: شرخلا ظ,

 عيري 0 ٠ و ةينامث]إ ةخخغ م ٠ 12 ميملا ه ] ننجم يأ 2, سنجي يلأ 0, سم يأ 3 ٠
 98 ةماتسب 50: هناسب 1, هلامسب 4 ٠ 19 روباس © 14 | لاشتد] لايسر ويلف. ٠
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 ضم

 اهلمو نويركلا ىلإ مث ليفئرق ىلإ اهنمو ىنم يبأ قوس ىلإ مث اسطرق ىلإ مث

 .ةيردنكسإلا ىلإ مث ريصلا ةيرق ىلإ

 هتهوف نأل لينلا ةدايز دنع الإ هيف رفاسي الو ءاملا هلخدي ال جيلخلا اذهو
 كلذو هانركذ يذلا تقولا ين الإ ءاملا هيلإ لصي الف لينلا ىرجم ىلع ةعفترم

 ىح قرشملا ةهج ىلإ فطعلا طونرت ىلإ لصو اذإ جيلخلا اذه ةهوف نأ

 جرخم يقرشلا جيلخلا مفو رايب ةريزج امهنيب ريصتو جيبب دنع هيخأب عمتجم

 جيبي دنع هبحاصب لصتي نأ ىلإ لامشلا ةهج ين رميف مينصلا لامر وحن نم
 ىلعأب لصتت قرشملا ةفض يف ةلصتم ىرقو عرازم هنم لفسأو هتهوف ىلعو
 .لمفسلا فونم

 «و> راثملا امهلباقيو ةيرادنبلا ىلإ ةشيف ىلإ اتت ةيرق نمو اتت ةيرق ىلإ اهنمو

 ةيرق جبس قوفو ادحاو ناريصيف ناجيلخلا عمتجم كانهو جيبب ةيبرغلا ةفضلا يف

 نم اهلباقيو ةيقرشلا ةفضلا يف هاص ىلإ لامشلا عم لبنلا لزنيو لامعلا بيلق

 يف ةيفاطصإ ةيرق ىلإ هاص نمو اليم رشع ةسمح الكن ةلحم ةيقرشلا ةهجلا

 يولعلا ةلحم ىلإ اهنمو ةرماع ةنسح ةيرق يهو اليم نورشع ةيقرشلا ةفضلا

 ةفضلا يف اهلباقيو عايضو نيتاسب تاذ ةريبك ةيرق يهو اليم رشع ةسمخ

 اليم رشع ةسمخ ةوف ىلإ يولعلا ةلحم نمو ةرماع ةيرق يهو ىنرس ةيبرغلا
 .تاراجنو قاوسأ اهبو بصخلاو هكاوفلا ةريثك ةئسح ةئيدم يهو

 اهرخخآ ىلعو بهارلا ةريزج امهنيب نوكتف نيمسق اهمامأ لينلا مسقنيو

 ىرقو ماعم ابنم ىقبو ترثد اهنكل ةنيدم كلذ لبق تناكو نويدنس ةئيدم

 اليم رشع ةسمخ نم وح ةيقرشلا ةفضلا يف نويدنس ىلإ ةوف نمو ةلصتم

 2م, 0, 1,

 1 اسطرق 2: اطنرق 6 1, اطنرف 4 ٠ 10 ةيرف] ةنيدم 1. | اتت] انث م40. | ةيرق ةلا

 هدج. © 14 | ةشين] ةثيبن 2, ةيبق 6 هلا ةسيبق 1 | ةيرادنللا © ى: ةيراديبلا 51 ٠ 15-13 نمو

 اليم رثع ةسمخغ ل هاص هررتن. 614 ٠+ 20 ثويدلس ةليده 0
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 نحو

 رشع ةسخ ىنرسو يسيدمس نيبو يبسيدمس ةيرق ةيبرغلا ةهجلا يف اهيذاحبو
 , اليم

 ريبكلاب سيل لينلا نم عارذ جرخي ىسيدمس لفسأ نم ةبرقم ىلعو
 نيليم ضرع يف اليم نوعبرأ اهلوط لامشو برغ نيب ام ةرام ةريحبب لصتيف
 هذه فطعنتو حلملا رحبلا لحاس يتأت ىتح قيمعب سيل اهؤامو اهوحن وأ

 يف قيض مف ىلإ مجرت مث ديشر نم لايمأ ةتس دعب ىلع لحاسلا عم ةريحبلا
 .رجح ةيمر لوط يف عاوبأ ةرشع رادقم ابتعس ىلعأ

 نم لقأ اهتعسو اليم نورشع اهلوط ىرخأ ةريحبب ةريحبلا هذه لصتت مث
 ىلإ كانه نمو اهالعأ ىلإ اهيف راسيف قيمعب سيل اضيأ اهؤامو ىرخألا ةعس
 ىلع نوريسيف ريلا ىلإ بكارملا نع سانلا لوحتي مث لايمأ ةتس ةيردنكسإلا

 نم راسيف جيلخلا مظعم ىلعف ديشر ىلإ لوزنلا امأو ةيردنكسإلا ىلإ باودلا

 ةيرق ةيقرشلا ةفضلا يف اهلباقيو اليم نورشع رفاحلا ةيرق ىلإ ىسيدمس
 .ةرماع ةيرق يهو اليم رشع ةسخ ةيديدجلا ىلإ رفاحلا نمو نامرلا سبوطن

 اهو ةقفنو راجنو قوس اهب ةرضحتم ةنيدم يهو ديشر ىلإ ةيديدحلا نمو

 ريك لخن املو ةريثك ةنسح لوقب لمح ابو ريعشو ةطنح تالغو عرازم

 حلمللا رحبلا نم كمسلا بورضو ناتيحلا نم اهبو ةبطرلا هكاوفلا نم عاونأو

 لك ىلإ هب نورفاسيو هنوحلممبو سيلدلا داصي امو ريثك لينلا كمسلاو

 .مهتاراجت ضعب نم وهو تاهجلا

 ناك ام وه فيرلاو فيرلاو فوجلا ين اهارقو رصم قيتاسر رثكأو

 سئانكلا مهو ةيبوقعي ىراصن طبق ىرقلا هذه لهأ رثكأو ابونج ليثلا نم
 ةأرما نأ هباتك يف يلقوحلا ريخأو راسي لهأ مهو رش ةلق مهبفو ةريثكلا

 2م, 0, 1,

 اوهع1 ٠ 17 نيلدلا ©, ىنلذدلا 4 . 19 اهارتو هرج. © .٠ 20 ابونحت لامش يف ت ٠ 1 اليء رشع ةسجخ ب اهيئاجيو هنت. كف ٠057 عاوبا] عاولا © ٠ا 14 ةقفثو هي: ةلمثو 5
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 لمحو دحاو نطب يب ةئثالثلاو نينثالا تدلو امبر طبقلا ءاسن نم ةميظعلا

 .لينلا ءام الإ ةلع كلذل نودحي الو دحاو

 ديشر نم ريست كنأ كلذو اليم نوتس ةيردنكسإلا ةئيدم ىلإ ديشر نمو

 اليم نيثالث ةيردنكسإلا ىلإ نيرصقلا ىلإ اليم نيثالث ريقوب ىلإ لامرلا ىلإ

 اذإ سورعلا ىمست معطلا ةذيذل ةططخع ةكحس مهرحب يف ةيردنكسإلا لهألو

 اهيلع لوانتي مل نإ ىتؤي هنأك همون يف اهلكآ ىأر ةخوبطم وأ ةيوشم تلكأ

 .لسعلا لكأ نم رثكي وأ بارشلا نم ائيش
 كلذكو هانركذ دّقف ديعصلا ىلعأو ناوسأ ىلإ رصم نم قيرطلا امأف

 ركذن نأ نآلا ديرنف ةفاسم ىلع هانركذ دق ةيقيرفإ ىلإ رصم نم قيرطلا

 وهو ةلحرم ةلحرم ةساملجس ةنييدم ىلإ مث اسنهلا ىلإ رصم نم قيرطلا
 ىلإ رصم نم جرخم ةئامسخو نيثالث ةنس يف نوطبارملا هذخأ يذلا قيرطلا

 مث ةلحرم ةلديف ىلإ مث ةلحرم دانم بج ىلإ اسنهلا نمو مايأ ةعبس اسنهلا

 تايغ ىلإ مث ةلحارم سيق نيع ىلإ مث ءام الب ةلحرم مث ءام الب ةلحرم

 ةلحرم ةرطسق يداو ىلإ ةلحرم تانسن ىلإ ةلحرم سالطمأ لبج ىلإ ةلحرم

 ريدغ ىلإ ءام الب لحارم ثالث تيديت ءارحص ىلإ ةلحرم ياورس لبج ىلإ

 وريس ىلإ ةلحرم الماس ىلإ ةلحرم ىات لبج ىلإ ةلحرم بورش هؤامو ةوائش

 مث اهيف ءام ال لحارم تس يهو توالاتم ءارحص ىلإ ةلحرم لبحلا يف

 مث ةلحرم داجو لبج ىلإ مث ةلحرم لبج نابولس ىلإ مث ةلحرم واقن ىلإ

 م, 6, 1, 4

 4-3 اليم نيئالث ةيردتكسإلا ىلإ -كلذو هرم. 14 ٠ 12 ةلديق ©, ةلدنف 1. ٠ 13 ةلحرم مث

 ءام الب همي. © | سيق 84: سيبق 61 | ثايغ 61, با,غ ه . 14 سالطبأ ه | تان
 م1: تلك ©, سائست 4 ٠ 15 ىوارس ©, فاورب 3 | تيدتب 6 | لحارم ثالث] ةلحرم

 © ٠ 16 ةواتش مه : ةداش ©, هراش 1 | يلت ليج 6 ٠ 17 توالانم ف ٠018 واقل] راس

 ثلا ٠
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 لحارم ثالث رمديأ لبج ىلإ مث ةلحرم لوزق لبج ىلإ مث ةسمردن ىلإ
 ةساملجس ىلإ ةلحرم تمماست ىلإ مث ناتلحرم اياكلس ىلإ ءام الب ءارحص

 .ليلدب نومشلملا هكلسي امتإو دحأ هكلسي ام اليلق قيرطلا اذهو ةلحرم
 ليم فلأ نوكت اخسرف نوعبسو ةئامسح دادغب ىلإ رصم نم كلذكو

 .لايمأ ةرشعو ليم ةئامعبسو
 ىلإ بجلا ىلإ رصم نم جرخم برثي ةنيدم ىلإ رصم نه قيرطلاو

 يسركلا ىلإ مث ةئيودلا ىلإ مث دورجع ىلإ مث ةقدص نبا لزنم ىلإ مث بيوبلا
 ىلإ مث نيدم ىلإ مث لقح ىلإ مث ةليأ ىلإ مث لزنم ىلإ مث رفخلا ىلإ م
 ىلإ مث ءاضيبلا ىلإ مث بعش ىلإ مث ةيالكلا ىلإ مث لزتم ىلإ مث ءارعألا
 ءاديوسلا ىلإ مث رم ىلإ مث ةورملا يذ ىلإ مث ةبيحرلا ىلإ مث ىرقلا يداو
 .برثي ةنيدملا ىلإ مث بشخ يذ لإ مث

 ىلإ سمش نيع ىلإ رصم نم يمزاقلا رحبلا لحاس ىلع رخآ قيرطو
 بج ىلإ ةرهاقلا جيلخ هيف غرفي ريدغ وهو بجلا ةكرب ىلإ ةيرطملا ةيرق

 هيلع ىسرم وهو ةريغم نطب ىلإ مث مزلقلا ىلإ زوجعلا بج ىلإ مث دورجع
 ثيبخ ناكم وهو ناريت ىلإ مث ديزم ىلإ مث ناراف نوج ىلإ مث ءام ةكرب
 جيرلاف مئاق لبج هتفض ىلع نوج هنأ كلذو لوحلا دنع بكارملا هيف بطعت

 كانه تيقل ام تفلتأ هجوم تجاهف رحبلا ىلإ تلزنو تولت هيلع تبه اذإ

 ناكملا اذه رادقمو هكولس ىلإ ليبس الف بونجلا حيرلا تيه اذإو نفسلا نم

 م 1م

 ٠  4لرزت ليج ته 0 2 ايالكست 1, كالكس هل | تممات 8: تمقات 61, تءاق 1

 4 ذاذنغب 4 ٠ 7 نا] نأ | ةئيودلا 614 ٠08 لمح 2, ليج ©, لّقح 1, لهح كل
 و ةبالكلا م 6 : ةالكنا 14 ]| بعمش] بعس 4 .٠ 10 ةبمحرلا] هبيجولا ه | ىملا يذ 6, يلا

 ورملا ه | رم ىلإ مث هم. © | ةرم كل ٠ 11 بشخ] بهش ل .٠ 14 دورحم ه4 ٠ 15 ناراف

 هدب 6 |[ ديزع 5: ديدع 6, دبرم 1, ديرح ل | تاريتز ناركب ط, تارثي © 1, تارت كف ٠

 17 هجوم] هتون لا | تفلتأن 6 14 . 18 ناكملا ل: مشولا ت14 ٠
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 هنعل نوعرف قرغ عضوملا اذه ين نإ لاقيو لايمأ ةبس نم وحن بعصلا

 وا ابرغم ابصلا حيرلاو كلس اذإ بعص عضوم ناراف نم برقلابو هللا

 ىلإ ةليآلا ىلإ روطلا لبج ىلإ تاليبج نمو تاليبج ىمسيو اقرشم روبدلا

 رم نطب ىلإ نافسع ىلإ ديدق ىلإ راجلا ىلإ ءاروحلا ىلإ نيدم ىلإ لقحلا

 .ةكم ىلإ

 سوقاف ىلإ ةلحرم سيبلب ىلإ رصم نم امرفلا ىلإ رصم نم قيرطلاو

 نإ اذه دعب امرفلا لاح ركذنسو ةلحرم ريجرج ىلإ مث ةئيدم يهو ةلحرم

 .ىلاعت هللا ءاش

 هنم سماخلا ءزجلا هولتيو هلل دمحلاو ثلاثلا ملقإلا نم عبارلا ءزيلا زجن

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 ب 0, 1,

 2 روبدلا وأ] روبدلاو 014 | تاليبج] تاليح 814, تالبح © | هلبألا 6, ةليأ 14 ٠ 4 رالا]

 روجلا © | ديدق 1: ديدخ 8مل ديدج © ٠ا6 سيبلب 8: سيت © ه, سبل 1, 'سْيَينب 1“ |
 سوقاف] سوباق 214, سوبات © ه 7 ريجرج] ريحدحل 1 .٠ 9 للاعت هيأ رج هرج, ©, انهو

 (هدحو هد. 1) هدحو هلل دمخاو ثلاثلا ملقإلا نم عبارلا ءزجلا هنمضت ام ركذ ىفقنا 1 ٠



 سماخلا ءزجلا

580110 011217184 

 مزلقلا رحب نم ةعطق نمضت ثلاشلا ميلقإلا نم سماخلا ءزجلا اذه نإ

 نوصحلاو يبسارملاو ندملا نم امهيلع امب يماشلا رحبلا ضعبو هيتلا صحفو

 يلرغ نم ةعطق عم زاجحلا ضرأ لفسأو ماشلاو نيطسلف ضرأو ةرماعلا

 يداوو ريبيخو نيدمو ةليألاو نارافو مزاقلا ةروهشملا دالبلا نم اهيفو ةيدابلا

 مث طهارو ةلايسلاو يداعلاو ةرقثلا ندعمو امودو كوبتو رجحلاو ىرقلا

 قشمدو سلبانو ةيرطو سدقملا تيبو ةلمرلاو ةزغو نالقسعو امرفلا

 ةمعانلاو توريبو روصو ةكعو فوسرأو ةيراسيقو افايو صمحو كبلعيو

 ةيكاطنأو ةديوسلاو ةيقذاللاو ةلبجو ناسيبو سوطرطناو سلبارطاو ليبجو

 قرطلاو بئاجعلاو يلابجملا نم اهنم ةدحاو لك ين امل نوركاذ نحو

 خسارفلاو لايمألا نم اهنيب امو اهنع جرخمي امو اهل] بلجي امز تاعونصملاو
 .هللا لوحي يصقتلا ىلع اهتنكمأو

 هضرعو ةلحرم نيثالث وحن هلوط هركذ انمدق اك هنإف مزلقلا رحب امأف

 2م 60, 1, فذ

 1 رحب] فرغ © ٠ 3 ضرأ لفسأرو] شرأو 2 | برغ © .٠ ه هيفو ت14 | هبألاو
 3, هلياو 54 | نّيدمو 8, ىدمو 6, نيثدمو 1 ٠ 35 رجحلاو 25 | كوُشتو » | امودو]

 اموكو ©, امردو 1, رامثو 4 | ةرقنلا] ةرتيلا 5 هب ةرقبلا 1 | ةلابسلاو هك | طمارو » .
 6 امرقلا 8, اًسرفلا 6 1, اقرفلا | ةتزغو 5, هزغو 614 .٠ 7 كب لعبو مهل. |

 سمح و 1 | اقايو] افاقو (3) 1 | فوُسرآاو » | ةيعانلاو 1 ٠ 8 سوسرطنا 14 | ثاسببو
 1: سانيلبو 8, سايطو ©, تاسلبو هى | ةديوسلاو 5, هديوسلاو ©, ةيديولاو 1, ةيديوسلاو ه ٠

 10 امهنيب © ٠ 11 ىلامت هللا لوح ©, هترقو ىلاعت هللا لوحب كف ٠ 12 نم رخحن تاه
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 ضعب نم ىرب ىتح قيضي لازب ال مث راجي ةئالث ردق نوكي ام عسوأ

 .مزلقلا ثيح هيف ناكم عسوأو رخخآلا بناجلا هبناوج

 شورت هيفو ءاملا قوف ةيداع لابج هيفو ربنلاك هتاذ يف مزاقلا رحنو
 الإ اهنيب لخدي ال ةمولعم اهنيب اميف نفسلا قرطو ةيفخمو ةرهاظ تاللاقو

 هتاقرطب نوملاعلا هيف ةسايرلا يف رهمتلاو رحبلاب ةفرعملا ولوأو نوينابرلا
 الف ليللاب امأو طقف راهلاب رحبلا اذه يف ريسلاو هتالاحم ىلع نوئرتجملا

 ,هيطاعم ةرثكو هكلاسم جيراعتو هقرط ةبوعصل هيف لح ريسي

 امهيلعغ برعلا طلستل بارخش امهرثكأ نآلا امهو نيتنيدم تناك مزلقلاو

 فامخو امهترامع تلق ىتح مييلع مثادلا قيبضتلاو امهلهأ يديأب ام مهذحأو

 مهشياعم تقاضو امهلهأ يديأب ام ىنفو امهتاراجت قرط تعطقناو امهدصاق

 اهؤامو لمرلا طسو يف ةعشان نيع يهو سيوسلا نيع نم امهلهأ برشو
 .اسراش هغيسي ال قاعز ءام

 امم ربلا يف امرفلا ىلإ مزلقلا نم كلذكو اليم نوعست رصمو مزاقلا نيبو

 ةفاسملا نم يماشلا رحبلاو يمزلقلا رحبلا نيب ام وهو لحارم عبس لامشلا يلب

 هيلع ىموم نمز يف ليئارسا ونب تهات كانهو هيتلا صحف ىمسي امهنيب امو
 .مالسلا

 , كلذو فيرط ءيش اهؤاشنإو رحبلا اذه يف ةرئاسلا نفسلا أشنت مزاقلابو

 ىلع هنم بكرتي حوللا لازي ال مث اضيرع ضرألا ىلع طسبنب لكلكلا نأ

 2 8-2100 1 مققفأتلر 6 8 م

 3 شرت » . ه4 تالابو هل | امهتيب طلو هل, اهب ق11. همص !ءه. 2 ٠ 6 هتالاحو هتازاجم

 مل | حبلا اذه يف 2: هيل 014 | ةماع راهنلاب : ادبأ ق1 ٠2 57 دحأ هين ت14 | جيراعتو

 ممص !هعب م2 .٠ 8 برعلا ممم ]هه بط .٠ و اهلها لش | امهيلهأ - قيبضتلاو هرب ©

 10 اميلهأ تح ٠20 11 نيع نم ممد !هه. ”, هت. | سيدسلا 21, سدسلا 6, سدلا
 م4 | ةفشان خر صمد ظءوب 8 .٠ 12 ءام همر. 61 ٠ 13 امترفلا م1, انّيبلا و. انرفلا ه ٠

 18 اهتم حوللا 2 | بكري »© ٠



 نك

 روسجلاب امهئيب لصويو رسدلاو فيللا لابحم زوجي مث مدنهتي ىتح هب قصل ام
 قاقدو رحبلا باود نم ذختملا محشلاب طفلج هرسأب كلذ لك اذإف ةكساملا

 ريثك كلذب لمحتل اهيكرت يف قيمعت نود ضارع هبكارم ناعيقو ثابللا

 .قمع ريبك ىلع سردت الو قسولا

 رعق يف ناراف ةنيدمو اليم نوعبرأ ناراف ىلإ لحاسلا ىلع مزلقلا نمو

 .ةيحانلا كلت برع ضعب اهيلإ يوأب ةريغص ةيرق يهو نوج
 رجح نم لبج هتفض ىلعو رحبلا لبق نم نوجتم عضوم ناراف ءازإو

 ردقي ال بعص هب حّيرلا ناجيه دنع هكولسو ريدتسيو هعم ددرتي ءاملاو دلص

 اميفو هللا عفد ام الإ هيف كلاسلا فلت امبرو دهج دعب الإ هزاوج ىلع دحأ
 .هللا هنعل نوعرف قرغ رحبلا اذه نأ ركذي

 نيبو هئيبو هعم دتعيو رحبلا نم ةيرقم ىلع وهو روطلا لبج ىلإ هنمو

 هالعأ يفو جرادم ىلع هيلإ دعصي لاع لبج وهو كولسم قيرط رحبلا

 .نيدراولاو نيرداصلا نم كانه نم برشي اههو ةعشان ءام رثب هلو دجسم

 هب داصيو فاص هؤامو لمر نسح ناكم وهو فدصملا ىلإ روطلا نمو
 ظ .قلؤللا

 .هيف ءام ال ىسره وهو تيبلا مرش ىلإ فدصملا اذه نمو

 .هيف ءام ال ىمرم وهو رثبلا مرش ىلإ هنمو

 2 2-0 او موههص)ب 6, 1, كل

 1 مههتب 0, مم ]28.2 | زرخجي همم 1هه. 7, ىرجي هب زرخمي 0114. | ررسدلاو © |

 دوجلاب 4 ه٠ 2 كلذ هرت.ه ٠ 4 سردت] سرت ه | ريبك] رك هل | قمتإ شرت ©

 14 ٠ 5 نورهأ تاران ت1 ٠ 57 ءازايواه | مطرم] شعب تأآو © | نرجتي 1 ٠

 9 ةقشمو دهج هل | ىلاعت هللا شل ٠ 11 هئيبو همن. هل .٠ 12 الإ هيلإ دمصي ال 14 ٠13 هلرز

 هبو 14 | ةعشان] ةعبا هك | نم هد. 614 | نيدراولاو نرداصلا نع] ثردراولاو تورداصلا

 ©, رداعلاو دراولا 1ك ٠ 14 فدصلا 0, فادُنصلا 1 ٠ 16 تبلا مرث ىلإ - اذه نمو] هئمو

 تيبأا مرس ىلإ فدصملا سأر ىلإ ه | فدكمملا 8, فدصلا ن, فدْسملا 1 | هين] هب 14 ٠
 17 هيف ءام ال رثيلا مرش لإ هنمو هج. ن1ه
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 .ةليأ ةبقع سأر وهو هيف ءام ال ىسرم وهو دمحم يبأ سأر ىلإ هنمو

 .اهيف نوفرصتيو اهيلإ نووأي برعلاو ةريغص ةنيدم ةلبأو
 نيبو اهئيبو نامعنلا ةريزج هلباقتو ءاملا هيف ىسرم وهو دينوعلا ىلإ مث

 مهشيع ءايقشأ برعلا نم موق اهيف ةرومعم نامعنلا ةريزجو لايمأ ةرشع ربلا

 .توحللا ديص نم

 .ءام هيف ايظ ىسرم ىلإ اهنمو

 فارشأ اهلهأو ةرماع ةيرق يهو ءاروحلا ىلإ مث فرطعلا ىلإ هنمو

 ةبقاصملا راطقألا رئاس ىلإ اهب زهجتي اهنمو مرابألا هيف نوعطقي ندعم مهدنعو

 هيفو ىوضر لبج اهنم برق ىلعو برنجلا ةهج يف ام لصتيو ةدعابتملاو
 برغملاو قرشملا دالب نم ضرألا راطقأ عيمج ىلإ لمحي يذلا نسملا رجح

 .رصقو ءاسرإ اهبو ةبذع رابآ نم ءاروحلا لهأ برشو

 .نسح ىسمرم وهو ءارفصلا يداو ىلإ هئمو

 .ديعب نم بلجن هؤامو رماع ىسرم وهو ةعيوقلا ىلإ هنمو

 ةدج ىلإ مث نافسع ىلإ مث ديدق ىلإ مث ةفحجللا ىلإ مث راجلا ىلإ اهنمو

 يناشلا ميلقإلا ركذ نم قبس اميف لقاعملاو نوصحلا هذه ركذ انل قبس دقو

 ىلإ انب ةجاح الو ايقسلاو راجلاو نافسعو ديدقو ةفحجلا ركذ ءاج ثيح

 .كلذ ركذ ةداعإ

 رثبلا اهبو كوبت نم ربكأ يهو نيدم ةنيدم مزاقلا رحب لحاس ىلعو

 م 0ر1, ل

 1 هيف ءام ال - سأر ىلإ هنمو هيب. © ٠3 دينوّملا 1, دنوعلا 4 ٠ ا 4 ةروعس هنن.

 م4 | توحلا - مهثيع] (مهشيع ) مهشيم» (رثكأ ه) ربكأ توملا ديص 14 ٠ 6 اهندو] هنمو
 14 | انط 614 .٠ 7 فوطلا © | ءاروحلا 1, ازوحلا © ٠ 8 مارفلا ©, ماربلا 1 |

 اهتءر] هنمو 014 ٠ 9 اميع 6 | ىتولضر 7, يوضر 6, ىئوضر 1 ٠ 12 ءارثملا »
 14 اهنمو] هنمو 614 | لإ مث راجلا مس« | هفسجلا 4 . 15 قبس] فلس 6 .٠ 16 اديدقو

 2م | نافلعو مط, نافئلعو 1 | ايقسلا 1 ٠ 18 نيادم 21 ٠
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 مهو

 ةلطعم رثب اهنأ ىكحبو بيعش ةمئاسل مالسلا هيلع ىسوم اهنم ىقتسا يتلا

 ةليبقلاب نيدم تيمسو مييلإ يرجن نيع نم اهلهأ ءامو تيب اهلع لمع دقو
 .ةدساك تاراجتو ةقبض شياعم ابو بيعش ابنم ناك يلا

 .لحارم سمح ةليأ ىلإ نيدم ةنيدم نمو
 .ةلحرم نيرشع نم وحن راخلا ىلإ ةليأ نمو
 .لحارم تس اقرش ةيربلا يف كوبت ىلإ نيدم نمو
 عبرأ ىلع اهنم ماشلا لوأو ماشلا لوأ نيبو رجحلا نيب كوبت ةنيدمو

 نم اهلهأ برشو اهب فيطي نصح اهلو ماشلا قيرط فصن وحن يف لحارم
 هللا ثعب نيذلا ةكيألا باحصأ نإ لاقيو ريثك ليخت اهو ةرارخ ءام نيع

 .نيدم نم بيعش ناكو اهب اوناك ابيعش مهلإ

 نيب لاحلا فيظن نصح وهو ةلحرم ىلع ىرقلا يداو نم رجحلاو

 رجحلا لهأو رخصلا :يف ةروقنم تثويب اهبو دوم رايد تناك ابو لابجلا

 ىتح نايعلا يف ةلصتم اهتاذ يف لابج يهو بلاثألا اهنومسي يحاونلا كلتو

 ةدحاو لكب فاطي اهتاذب ةمئاق اهنم ةعطق لك تناك اهس راملا طسوت اذإ

 رثب نآلا امبو ضعبب اهضعب طلتخم وأ اضعب اهضعب جزامب نأ ريغ نم اهنم

 ىلإ يقترب دحأ داكي ال لامرو لابج ةيحان لك نم رجحلاب طيحيو دوم

 .ةقشمو دهج دعب الإ اهارذ

 .لحارم عبرأ ريب ىلإ ءاميت نمو لحارم عيرأ ءاميت ىلإ رجحلا نمو

 تناكو عورزو ليخم تاذ ةعينم نصحلك ةريغص ةنيدم رييخخ ةنيدمو

 م تاكل هذ

 1 بيعش 6" | هلطعس] ةملشمم خف هلا 2 نالمط] .٠ 4 لح رم - ةئيدم نمر همص طعدع

 اهي. 5 | نيدم 1 | هلبا ©, هليا 1 ٠ 57 ثيبو هم. © هل | ماعلا لوأو ةض, 64 ٠ 8 فيطي]

 يلقن 0 | هلهأ 8 ٠ و لخن © . 11: رّجحلاو 51 | نيب] نم كل ٠ 12 درك رايد هس

 مل ]| رجحلا 21 . 13 بابألا 214 | هئاذ 514 .٠ 14 ممو# اب : اهطسوتو اهيلإ 014 ٠

 15 طلتختن م .٠ 16 رجملاب ش
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 سند

 ايداع نب لءومسلا اهب ناكو ريضنلاو ةظيرق يبل اراد مالسإلا ردص يف

 .ءافولا يف لثملا هب بورضملا

 .لحارم عبرأ ةنيدملا ىلإ هنمو

 هسأرو ةيدوأو باعش وذ فينم لبج وهو ىوضر لبج ربيخ برقبو

 لمحت هنمو راجشأو ةريثك هايم هيفو لقبلا ةرضخك هب ءاملا عيباني' نم
 .قافآلا رئاس ىلإ نسملا راجحأ

 ةيرذ نم موق اهنكسي رايد رحبلا لحاسو ةنيهج رايد نيبو هنيب اميفو

 ريثك قلخ مهو رعشلا تويب نونكسي مهو بلاط ينأ نب يلع نب نسحلا
 مهنيب قرف ال برعلا عاجتناك هايلاو يعارملا نوعجتني بارعألا يز مهيز
 نادارأ يداوب قرشملا يلي امم مهرايد لصتتو قلخ الو قلخ يف برعلا نيبو
 ةنسا جاحلا قيرط يف يتلا ءاوبألا نيبو اهيبو ةلحرم ىلع ةفحجلا نم وهو
 .لايمأ

 .لحارم عبرأ لدنجلا ةمود ىلإ ءاميت نمو
 نيع هب لصتتو ةرامع هبو نيصح لقعمو عينم نصح لدنخلا ةمودو

 ةقرلا نيب ام ىهو فاسخ ةيربو ةوامسلا ةيداب نم فاسخ ةيريو رمتلا
 ش .بهاذلا راسي نع سلابو

 لحارم عبرأ امهنيبو كوبت نم رمعأ وهو ةيلزأ ةينبو رماع نصح ءاميتو
 هبو ةيدابلا راتمت هنمو ليختو هايم ءاميتبو مايأ ةثالث ماشلا لوأو ءاميت نيبو
 مانجو مخل لئابق ىرقلا يداو ىلإ كوبتو ةليأ نيب نكسيو لئالق تاراجت

 2م, 0, 1, ىذ

 1 ريضنلاو عض. 14 ٠ 3 رايد م..] راد ه4 ٠ 9 مسزو 014 ٠ 10 ترشملا] بونحلا
 618 | تادرا 6 ٠ 14 هبو] ايو © | لصتيو © ٠ 15 رمثلا 201, نيبلا م 1! فاثخ
 م61, فاثغ م | ةيداب] هيحان ه [ ةرواسلا 501, ةيدامسلا هل | ةفرلا 5 ٠ 16 سلابو ©,

 نلاو 1 | بهارا © .ا 18 ءانيثو 01 ٠ 19 محل 511 ماذكجو م1
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 قا تنو

 هذه يعارم نوعجتني مهو نامسأو نابلأو لبإ دالب مهدالبو لبو ةنيهجو
 نواقتنيو رعشلا تويب نونكسي مهو مهيديأ يف ال لذبو مرك مهلو نيضرألا
 نورودب عبارمو فياصم مهلو ناكمي نوميقي ال عضوم ىلإ عضوم نم
 .اهيلإ نوددرتم مهو رهدلا عم اهلإ نولقتنيو اهلع

 هلإف هنم لوطأ ضرألا رومعمم سيل هنأل هانركذ انإف ماكللا لبج امأو

 مث نانبل لبج كانه ىمسيف ماشلا يحاون ىلإ دتميف مزلقلا رحب نم ئدتبي
 نأ ىلإ رم مث خونتو اربي لبج كانه ىمسيو اهرواجيف صمح ىلإ يهتني

 ىلإ مث ةينوراهلاو ةبرز نيع ىلإ يهتنيو ماكللا ىمسي مثو ةيقذاللا رواحي
 كانه ىمسيو دمآ لامعأب لصتي مث هيلع يهو طاشمش لصي نأ ىلإ شعرم

 ىلإ روصنم نصح ىلإ قرشملا عم ةبعش هنم رمتف مسقني مث ةلسلسلا لبج
 ىلإ دمآ عم هنم ةيلاثلا ةبعشلا رمثو قبقلا لبج هب قلعتيو باوبآلاو بابلا
 لبج كانه ىمسيو امراب دودح ىلإ بونجلا عم رميو نيقراسفايم زاوحأ
 زاوحأ نم لابجلا ىلإ ناولح زاوحأ ىلإ روزرهش ىلإ يهتتي نأ ىلإ دركلا
 لصي مث مق ىلإ ناشاق يقأي نأ ىلإ فطعي مث ناهصإ بونج ىلإ ةرميصلا
 ىلإ يرزخلا رحبلا لحاس عم رميو ميدلا لابج كانه هب لصتيو يرلا ىلإ
 لصتي ىتح ةيزغلا بونمي الصتم رمب مث مزراوخ ةريحب «لل> يهتتي نأ
 لصتيف ةناغرف دالب ىصقأ ىلإ يهتني «و> شاشلا دالب يرش يف رمي مث باراغب

 م, ترآ, خل

 ٠ هلإف] هنال كح 5 ٠  4ىليو 6, ىَلَبَو 5, ىللو حل | يعارم هس. 2 + 4 ثرددرتي 1

 7 اهز راجيو هل | اربم] اريك هل | حوتنو ©, حونيو 6, حوسو 14 ٠ 8 زدات © | ةبارز 5,
 برز ©, ةبزر 1, هوز هل | ةيقوثراطاو 81 . 9 شع'رم 2, شيعارم 3, سعرت هل | ىلإ لدي
 © . 11 قلمتيو] لصتبو 014 | قبقلا] هبرك ءايش 1. | دمآ مم] دحا ىلإ ٠ 13 روزويش
 م . و4 ءرميشلا 0, ةرميصلا 1, م. ه4 | لصي مث] لصي نأ (66) ىلإ ت14 ٠ 15 كانه
 هب © | هنررخلا 8 .٠ 14 ةيزفلا] ةيرفلا 6, ةينزملا 1 ٠ 17 هتاراس هى | يفرش ل] ةيج يف

 1.4 | ةلاغرف - شاشلا دالب 7** | ساشلا 5, سالا خ | يهتني هت. ت14 +
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 ني

 عطقيف نانو ىلع طيحملا ينيصلا رحبلا نم ةجراخلا سحدرف لابجي كانه

 ينأي نأ ىلإ ةيخلرخلا دالب قراشمو اهيبرغ ىلع لب اهطسو يف ال تبتلا دالب
 .ةناغرف ىلإ مالسإلا دودح نم

 كانه ىمسي اهبو متبلا لابج ىلإ ةناغرف نم بونجلا ىلإ ةعطق هنم رمتف
 ىلع فسن ىلإ هنم ةعطق ذفنتو هنم ثعبنت دنقرمس هايمو ةنسورشأ بونج

 لصت مث نوحيج ىلع مز يحاوتو فسنو شك ىلإ دغصلا بونج ىلع
 ذخأيو ناجزوملا ىلع دتميو ناجزوجلا ىلإ الامش امهادحإ رمتف هنم ناتبعش

 يف روباسين نوكتف روباسين ىلع اذحخنآ سوط لإ ذورلا ورم ىلإ ناقلاطلا ىلع

 نم دصاقلا نيمب نع نوكيف يرلا ىلإ ارثاس دتميو اهيقرش يف وهو هحفس
 .فلس اميف هانمدق اك همظعم عم رجنيو قارعلا ىلإ ناسارخ

 برغملا يلي امم اهدودحو ماشلا زاوحأ لوأ يهو نيطسلف دودح امأو

 احمر ىلإ افاي نم هضرعو نوجللا ىلإ حفر نم كلذو مايأ ةعبرأ رادقم

 ةمومضم ةارشلا لابجو ةنتنملا ةريحبلاو طول موق رايدو رغزو نيموي ةريسم

 .ةليأ دودح ىلإ لمعلا يف اهنم يهو اهلإ

 روغلا ىمست ةيريطو ناسيب ىلإ رغزو ةنتنملا ةريحبلاو طول موق رايدو

 2م, 0, 1, ذل

 1 سحد“رف 2, سخدرم ©, سوخدرف 1, سوحدرف 4 | ناجو 5, ناجو 6, ناخو
 راخو ه ٠ 2 اهيبرغ 1. 18128981, 168: اهبونح 6000. | ةيطزخلا 5, ةيخوخلا ©, هي زحلا
 1 ٠ 4 ليج © | مثلا 8, متلا “© .٠ 5 ىلعع1ه | ةئئسورشأ 5, هتّسوارشا 1, هدسورسا
 مل | ذفغِيو هه | فكن 21 . ة6دععلاه | فتلو 5| مز ا1| نوحبج 1, نوحنج
 مل . 7 ناجر'رجلا مم, 5, تاحزوملا (7» ق, تاحزاوجملا 1 | ناجزوجلا ىلع دتعو هم. هك |
 ناّسز'رملا ها, 1 ٠ 8 ناقلاطلا [ | مهو: روباسن مء.: يرلا ىلإ 6 14 ٠ 9 اهيترش يف وهو

 همر. 014 | ارئاس هص. ت54 | نع] لع ه + 10 هملظعم مم رجنيو هرب © | انمدق
 هركذ © ٠.0 11 نيطسلف 7" | برقلا ث .٠ 12 حنر] حتئز 21, حر كل | ثوحللا 56 !

 امير] ايري طر احيرب 1, اجبر ه4 ٠ 13 ريسم 1 | نغزو] ارعازو 2, ارعرو © | ةارشلا هم.
 مل .٠ 15 ةئتثلا] ةتيلا 26 | |ارعزو 8, ارعرو © | نابل ه ٠
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 "هو

 راخز رهن اهنم نوكيف عمتجمو ردحنت ماشلا هايم رئاسو نيلبج نيب ةعقب اهنأل

 رهن لشم هيلإ بصت رابنألا عيمجو ةيربط نم ذخأيف ةيربط ةريحي نم هلوأ
 سدقملا تيب لابجو بآم روك نم بصني امو ناسيب راهتأو دحلاو كومربلا
 عمتجم هنإف سلبان نم اضيأ بصني ام عيججو مالسلا هيلع مههاربإ ربق لبجو

 امهو ءاروماغو موداس ةريحب ىمستو رغز ةريحب يف عقي ىتح اهنم لكلا

 تيمسو ةنتنم ةريحن امهناكم داعف ىلاعت هللا امهقرغف طول موقل نيتنيدم اتناك

 نوكتم ءيش الو ةباد الو توح ال حور هل ءيش اهف ام نآل ةتيملا ةريحبلا

 ةحارلا هيرك راح اهؤامو ةكرحتملاو ةدكارلا هايلا رئاس يف نوكتي اه لثم

 فوئصو تالغلا اهيلع لمحو ةيحانلا كلت يف اب رفاسي .راغص نفس هيفو
 ةريحبلا هذه لوطو روغلا لامعأ رئاسو امير ىلإ ةرادلاو رغز نم رمتلا

 .اليم رشع انثا اهضرعو اليم نوتس

 .تاموي رغز ىلإ احمر نمو

 .ناموي ةارشلا رحتآ ىلإ ةارشلا لابج نمو ةارشلا لابج ىلإ رغز نمو

 .ةلحرم سدقملا تيب ىلإ احير نمو
 .ناموي ءاقلبلاو نامع ىلإ سدقملا تيب نمو

 [(.ةريبك ةلحرم ةيراسيق ىلإ ةلمرلا نمو]]

 م 0, 1,

 1 ردحنت] رست © | اراخؤز ارهن جمل. ٠ 2 ةيربط نم ذخأيف هدد ه | ةيريطلا نم

 م .٠ 3 كولء'ربلا م, كاويرملا 1, كومربلا هل | دحلاو 8, رلأو مه | تانيث ه | تام راوك 5,

 تام زوك 0, تاء روك 1, تايروك مل | لابجو] لبجو ه ٠ 4م عيججو] امو هل ٠ 5  ءاروماغو
 ةتيملا "", اروماعو هول4. . 6 لايت هم. 61 | ةشمز ةتيم 64 ٠ 57 توح الو ه

 8 نركتي ام لثم] (نوكي 14) نوكتي نأ هنأش ام ©6184 | راح] راج ك4 .٠ و اب اهيف
 14 | لمحير 14 .٠ 10 ارعز هم40. | احيرا ط1, احبرا14 .٠ 12 اير مب اجيرا © 1, امرا

 14 | أارعز 1في ءرعز © .٠ 13 ارعز 2هب ارغز 6,ارعر 1 | ارثلا ةم. طلو شل ٠

 14 امير م: ايرأ 6 1, امرا 4 | سدقملا ثيب نمو ةلحرم هوت. 4 ٠ 16 ةريبك ةلمرلا نمو

 اهله وانمونلع 336 | ةلمرلا 2, هلمزرا © ٠
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 دالب تالغ رثكأو ناسيبو اتمعو روغلا عاقب لمحأ نم ةروكذملا احرو

 .برقأ داوسلا ىلإ مه لب رمس هلهأو جلينلا روغلا

 .ميخو هؤاوهو راح هؤام ريغص نيطسلف دالب نم دلب يجلاو

 يذلا ناماسلا اهب تبئيو ريثك لخن ابو ادج ةريغصف ناسيب ةنيدم امأو

 ماشلا رئاس يف سيلو اهب الإ ةتبلا هتابن دجوي الو ةيئاماسلا رصحلا هنم لمعي

 هلع ء يش

 نيطسلف رايدو ةليلق اهراجشأو لويسلاو راطمألا نم اهؤام نيطسلفو
 .سدقملا تيب مث ةلمرلا امه ماشلا اتنيدمو ماشلا دالب قزأ لب عاقبلا ةنسح

 جرخو لخدو تاراجتو قاوسأ اهبو ةرماع ةنسح ةنيدم يهف ةلمرلا امأف

 .موي فصن حلالا رحبلا لحاس ىلع يلا افاي ىلإ ابنمو

 .موي سلبان ىلإ ةلمرلا نمو

 .ةريبك ةلحرم ةيراسيق ىلإ ةلمرلا نمو
 اهمو مالسلا هيلع بوقعي اهرفح يتلا رثبلا ابو ةيرماسلا ةنيدم سلبانو

 ةسينك نآلا هيلعو برشيل ءاملا ةيرماسلا ةأرملا نم بلطو حيسملا ديسلا سلج
 .ةنيدملا هذهم الإ مهنم دحأ دجوي ال ةيرماسلا نأ سدقملا تيب لهأ معزيو ةنسح

 امهنيبو ةزغ ةنيدم رصم قيرطو رافجلا لي امم نيطسلف ندم رخآبو
 .اليم نوثالث لايمألا نم

 .ةريبك ةلحرم نالقسع ةئيدم ىلإ نيطسلف نمو

 مورلا يديأب ةرماع نآلا يهو اليم نيرشع نم وحن ةزغو نالقسع نيبو

 .اديت ةزغ ىسرمو

 م, 6, 1, هذ

 1 اميرتو 8, ايراو © هي, امراو 1 | لمجأ] لجأ © | عاقب] دالب هل | تالغ] تان 14 |
 دالب هم. © ٠ 2 ررفلا] زرملا | اهاهأو ٠ 3 'يحلاو 8, ىتخلاو ©, يحلاو ,١ يحلاو هل |
 أريغص 06 | راح] راج ه ٠ 5 لبست 14 ء 16 حللا هس. 014 ٠ 11 موي - ةلهرلا نمو

 همص. 6 .٠ 13 ايو] هيو # ٠ 15 سدقملا لهأ تيب 6 ٠ 16 رافا هم. 018 | قيرطو]
 قيرط 1 ٠ 17 لايمألا نم هم. 14 ٠ 20 ةزغ] ةرعهل | اديتإ ادبت ش1 ٠
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 ؟ةها/

 .اليم نورشع اقرش نالقسع ىلإ ساميم نمو
 اهضرأ ىلع بلاغلاو يناملا ةقرتفم نيعماج تاذ تناك ةنيدم شيرعلاو

 .رحبلا نم ةبرقم ىلع يهو هكاوف لمحو رامث اهلو لامرلا

 دودزي ىلإ «اهنمو ةلحرم فصن» ىنبي ىلإ ةلمرلا نم قيرطلا نإف اضيأو
 .ةلحرم اهركذ مدقت دقو ةزغ ىلإ دودز. نمو ةلحرم ربلا يف

 شيرعلا ىلإ اهلمو ةلحرم ةحلاص ةنيدم يهو حفر ةنيدم ىلإ ةزغ نمو
 .ةلحرم رحبلا برق لزنم يهو ةدارولا ىلإ شيرعلا نمو ةلحرم

 ةريحبل ةرواحم ماشلا رحب ىلع ةنيدم يهو امرفلا ىلإ ةدارولا نمو

 .ةلحرم سيئت
 سيلو قاوسأ ابو نيروس تاذ ةنسح ةنيدم يهف نالقسع ةنيدم امأو

 سدقلا بحاص اهحتفتساو رجشلا نم ءيش اهب سيلو نيتاسب اهجراخ نم اهل

 يهو ةئامسخخو نيعبرأو نامت ةئس يف مهريغو جنرفإلا نم مورلا رك اسعب

 بونجلا ةهج يف اهلباقيو نيطسلف ضرأ يف ةدودعم نالقسعو مهديأب نآلا
 ةارشو بارد ىمست اهتنيدمف لابج امأف ةارشو لابج امهو ناتليلج ناتيحان

 نوتيزلا راجشأ ةرثكو بصخلا ةياغ يف امهو حرذأ ىمست اهتيدم اضيأ

 .سيق نم اهناكس ةماعو نامرلاو موركلاو نيتلاو زوللاو

 نيب اميف رمت نامع ىلإ اهمو ةتؤم ةيرق قرشو اهلم بونج نيب كلذكو

 م, 0,1, ذل

 1 ساسيم 2, تايب 61, ناي اك ها 2 ةئيدم نيب. 6 م00 4 قبب] ىتءم 3”, ىنلي ©,

 5,2. 1, ىلب كف | اهئمو ةلحرم فعل 1. 21ة1]8908, 34 | دودزي] دوترم 214, دودرملا تا ٠

 5 (10) ةئيدم امأو دودرم نمو #09 م0026 ةيدم هلل 614 |  حئر] مفز 2, حس هلا ٠

 7 ةذا رولا 5 | ةلحرم سيئت - رحبلا برق ا" ٠ 8 امرفلا ىلإ ةدارولا نمو قعا. 0, هع

 14 | ةلحرم سريلت م ىلع ةئيدم يهو هيرو. 014 ٠ 10 تالق همن, © | نم *يث اهم سيلو]

 نع ءيث الو » . 14 ةارمو 86 م | لابج امان] لجيحاف (2© هل | ةارسو ك1 .٠ 15 حارأ
 5, جردا 6, حارذا 1, جاردأ ه4 ٠ 17 نيب] نم هل | (358) رميو س ةتؤم هدضا هل | ةلوع

 م01 نيب هل. ٠
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 احلا

 نيب اميف رمبو رعقلا قيمع ممظع داو وهو بجوملا هل لاقي لبج يبعش
 ملكي نأ نكمي ام رادقمب نوكي نأ نكمي كلذو نيدعابتم اسيلو نيبعشلا نيذه

 هيف لزني اضعب امهضعب عمسيف ربلا يتفض ىلع نافقاو امهو اناسنإ ناسنإ

 .لايمأ ةتس دعصيو لايمأ ةتس كلاسلا

 رحبلا ىلع لوألا زوحاملا نصح ىلإ اهركذ مدقتملا ةيلحاسلا نالقسع نمو

 نالحم امهو ليربج تيبو لجنز موك ةيربلا يف هلباقيو اليم نورشعو ةسخ

 افاي ةنيدم ىلإ اهنمو اليم نورشعو ةسمخ يناثلا زوحاملا ىلإ مث امبم لزني

 .ناتفيفخ ناتلحرم امهئيبو سدقملا تيب ةضرف يهو

 يهو ءايليإ ىمست تناكو ةيلزأ ءانبلا ةميدق ةليلج ةنيدم سدقملا تيبو

 نم اهلوطو ةليوط اهتاذ يف يهو بناج لك نم اهلإ دعصي لبج ىلع
 ةبق هيلع بابلا اذهو بارحملا باب يبرغلا اهفرط يو قرشملا ىلإ برغملا
 ال قلغم وهو ةمحرلا باب ىمسي باب يترشلا اهفرط ينو مالسلا هيلع دوؤاد
 باب ىمسي باب بونمحلا ةهج نم اهلو هلثل نوتيزلا ديع نم الإ حتفي

 لخادلا لخد اذإو بارغلا دومع باب ىمسي باب لامشلا ةهج نمو نويهص

 قاقز يف قرشملا وحن ريسي هانلق ام” يلرغلا بابلا وهو بارحملا باب نم

 يهو ةمامق نوملسملا اهيمسيو ةمايقلا ةسينكب ةفورعملا ىمظعلا ةسينكلا ىلإ عراش
 امهبراغمو ضرأآلا قراشم يف يتلا مورلا دالب عيمج نم اهيلإ جوجحملا ةسينكلا

 لمتشت يتلا ةبقلا طسو يف هسفن لخادلا دجيف ام.برغ يف باب نم لخديف

 م, 0, 1, خ

 1 قيمس هر. © ٠0 2 رادقمب نوكي نأ نكمي] رادقمب رادقع نكمي 6, نركي 14 |
 انانا لكي ثا نانا 1خ ٠ 3 اضعب امهضمب] رخآلا اهدحأ 14 ٠ 5 ثوخاملا طه, روخاملا

 61 .٠ 6 اهلباقيو 1 | اليم  كلباقيو ترم. | لجتز موك] لخنو مرك 6 ٠ 57 نوخاملا
 8648 روحاما 1 . و9 ةيلزأ هس. ت14 +ا 312 باب مع, هب 6© ٠13 للم لإ 1

 14 ىعسي باب همن. © | دومشه هس.14 .٠ كلاقز] عاقر 6 ٠ 17 يتلا هم. ه8 ٠ 18 اهيبرغ

 مهل | طسو يف] لخاد يف ك4 ٠
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 نا

 الو بابلا كلذ لفسأ ةسينكلاو ايندلا بئاجع نم يهو ةسينكلا عيج ىلع

 لزني لامشلا ةهج يف باب اهلو ةهجلا هذه نم اهلإ لوزنلا ادحأ نكمب
 ةيرم تنش باب بابلا اذه ىمسيو ةجرد نيئالث ىلع ةسينكلا لفسأ ىلإ هنم
 اهيلعو ناباب اهلو ةمظعملا ةسدقملا ةربقملا هاقلت ةسينكلا ىلإ لخادلا لوزن دنعو

 نابابلا ناذهو اهقيمنت عدبأو اهدييشت نصحو اهنايثب نقتأ دق ةدوقعم ةبق
 ةهج نم هلباقي رخآلا بابلاو ةيرم تنش باب ثيح لامشلا لباقي امهدحأ
 نم اهلباقيو ةسينكلا رانبنق بابلا اذه ىلعو ةيبولصلا باب ىمسيو بونجلا

 .نوبرقيو مورلا جنرفإ اهف سدقي ادج ةريبك ةميظع ةدينك قرشلا ةهج

 يذلا سبحلا بونجلا ىلإ فيطل ءيبشب افرحنم ةسينكلا هذه يرش يفو

 ةحوتفم ءاروق يهف ةريبكلا ةبقلا امأو ةيبولصلا ناكمو حبسملا ديسلا هيف سبح

 هتدلاو ميرم ةديسلاو حيسملا ديسلاو نوروصم ءايبنألا اهب راد ابو ءامسلل

 ةصاخ ناكملا ىلع ةقلعملا ليدانقلا نم ةسدقملا ةربقملا ىلعو نادمعملا انحويو

 اقرش تدصقو ىمظعلا ةسينكلا هذه نم تجرخ اذإو بهذ ليدانق ةثالث

 ادجسم ناكو مالسلا هيلع دؤؤاد نب ناميلس هانب يذلا سدقملا تيبلا تيفلأ

 ةدم لإ هلع اوجرخأو مهيديأ نم عزتلا مث دوهبلا ةلود مايأ يف هيلإ اجوجحم
 دجسملاب ىمسملا مظعملا دجسملا وهو نيملسملا كلم ين امظعم ناكف مالسإلا
 عماجلا دجسملا الإ هردق ىلع دجسم اهلك ضرآلا يف سيلو مهدنع ىصقألا

 ربكأ ةبطرق عماج فقسم نأ ركذي اميفو سلدنألا رايد نم ةبطرقب يذلا

 م ا

 2 دحا ظ6 4 ٠ 3 هنم هم6.6© | ةيرم تنش] ةرمتتس 4 .٠ 7 ةيينكلا هذه س اهلباقيو

 تركاب ل ٠ 8 ةريبك هده. © ٠ 9 مووغ ةسينكلا : ةسدقملا ةربقملا هاقلت مم. هع لعا. 1 | فيطل]

 ريسي 14 .٠ 10 ىنربكلا ه | ءاروق] ةروق © .٠ 11 ءامسلل] ءامسلا ىلإ هك | ابسو] امبرو

 ©, امو خ | ميرم هتدلاو ك .٠ 14 مالا ةيلع هوي. 54 ٠.0 16 ةمام كلي ؛ةدم ت14 |

 نيملسملا] مالسإلا ه | ىعتألا دجسلاب] ىمقألاب © ٠ 18 رايد] دالب 6184 | سلدنألا] نيملسملا

 ملا | (360) ىفثألا دجلا  ةطرف عماج] ماج نحص نم ريكأ ىمقألا دجملا نحصو مماجلا

 سقألا دجسلاو ةبطرق ه ْ ٠



 نضل

 انثام هلوط عيبرت يف وه ىصقألا دجسملا نحصو ىصقألا عماجلا فقسم نم

 رخص ءابقأب نقسم بارحملا يلي امم هفصن اعاب نينامثو ةثئام ضرع يف عاب
 طسو يفو هل فقس ال نحص يناشا فصنلاو افوفص ةريثك دمع ىلع

 بهذملا صفلاب ةعصرم ةبقلا هذهو ةرخصلا ةبقب فرعت ةميظع ةبق عماجلا

 ةعقاولاب ةامسملا ةرخصلا اهطسو ينو نيملسملا ءافلخ ءانب نم ةنسحلا لامعألاو

 ضراألا نع عفترم دحاولا اهسأر ةبقلا طسو يف ةقردلاك عبرم رجح وهو

 لوطو ضرألاب قصال يناثلا اهسأرو كلذ نم كفشأ وأ ةماق ضصن رادقم

 نم لزايو اهلثم ين اعارذ رشع ةعضب نوكي اهضرعل براقم ةرخصلا هذه

 ضرع يف عرذأ ةرشع هلوط ملظملا تيبلاك بادرس ىلإ اهلفسأو اهنطاب
 حابصمب الإ تيبلا اذه ىلإ لخدي الو ةماقلا ىلع فشي هكمس عافتراو ةسمخ

 ناك حيبذم هلباقي اهنم يبرغلا بابلاو باوبأ ةعبرأ ةبقلا هذهلو هب ءاضتسي

 باوبأ نم يرشلا بابلا نم برقلابو نيبارقلا هيلع نوبرقي ليئارسإ ونب
 هلباقي اهنم لبقلاو ردقلا ةفيطل يهو سدقلا سدقب ةامسملا ةسيئكلا ةبقلا هذه

 ىلإ مهبديأب يقبو مورلا اهحتفتسا املف نيملسملل ىلصم ناك يذلا فقسملا

 ليجلا اهنكسي اتويب دجسملا نم فقسملا اذه اوريص باتكلا اذهل انفيلأت تقو
 نسح ناتسب يلامشلا بابلا لباقيو هللا تيب مادخ هانعمو ةيوادلاب نوفورعملا

 عدبأب ةروفضم ماحنر ةدمعأ ناتسبلا اذه رئادو راجشألا عاونأب سورغم

 ن0

 ٠  6موو: ىعتألا دجسملا نحصو : ىمقألا دجسملاو ةيطرق عماج نحص نم ربكأ 1 | وه هني 1

 ريثك © | هفوفص خل | هل] هيف 0 | هلافقس ال ندص] هك نحص ال فقس خف 4 رخصلا 3

 قمال 7 ٠ . ©1104ةقردلك ميرم] ةقدلاك مفترم ٠0 6  614ةرخصلا ل ةنقلا هذهو همي. | 6

 © بادارس © | مظملا] مظملا ه + 11 هب ىفتب لا 9 ٠ براقم] لباقي ه 8 ٠  1موري 1ءهب

  6نيبارقلا هيلع نوبرقي] سارملا هيلع نوسرمي ل . 13 ةسينكلا] ةبقلا 14, همن. 12

 ٠  14موو اهستنتسا : يديا نم 1"*, نيدلسملا يديا نم هل | مورا] ثولسملا 1 | تيقبر 14

 ٠ © رئادو] رابدو 17 ٠ ةيواذلاب ©, سإورلاب ه16 4 .٠ بتكلا ك 15
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 نجا

 .نيجردملاو نيسيسقلل ءاذغلا مسرب ساجم ناتسبلا رخآآ يقو ةعئصلا نم نوكي اه

 امك قولغملا ةمحرلا باب ىلإ لصتف اقرش اضيأ دجسملا اذه نم جرختو

 هيلع طابسألا بابب فرعي حوتفم رخخآ باب بابلا اذه نم برقلابو انمدق
 رادقم دودح يف ترس طابسألا باب نم تجر اذإو جورخلاو لوخدلا

 فرعيو ميرم ةديسلا مسا ىلع ادج ةنسح ةريبك ةسيئك دجتف مهس ةيمر

 طابسألا باب نيبو هنيبو نوتيزلا لبج رصبي اهربق كانهو ةيئامسجلاب ناكملا

 .ليم وحن
 ىمست ءانبلا ةنقتم ةنسح ةميظع ةسينك لبحلا اذه ىلإ دوعصلا قيرط يو

 لاجر اهبفو ةمظعم ةنسح ىرحأ ةسينك لبحلا ىلعأ ىلعو رتصن رئاب ةسينك

 روكذملا لبجلا اذه يثرش يفو هناحبس هللا رجأ كلذب نوغتبي نوسوبحم ءاسنو

 نيليم ىلعو حيسملا ديسلا هايحأ يذلا رزاعلا ربق بونجلا ىلإ اليلق افرحنم

 دنع حيسملا ديسلا بوكرل ناتألا اهتم بلج يلا ةيرقلا نوتيزلا لبج نم
 .اهب نكاس ال بارخخ نآلا يهد ميلشروأ ىلإ هلوخد

 تيبو ندرألا يداو نيبو ندرألا يداو قيرط ذخؤي رزاعلا ريق ىلعو

 قباسلا احبر ةئيدم ندرألا يداو ىلإ لصت نأ لبق نمو دحاو موي ةفاسم سدقملا

 ةسينك ندرألا ىمسملا يداولا ىلعو لايمأ ةئالث يداولا نيبو اهنيبو اهركذ

 جرخم ندرآلا يداوو نييقيرغإلا نابهر اهنكسب انحوي تنش مسا ىلع ةميظع

 موق يتنيدم اتناك نيتللا ءاروماغو موداس ةريحن يف بصيو ةيربط ةريحب نم

 م 6, 1 ذ

 1 ثوكي ام عمد عمم اهه. 5 | ءاذنلا] ءادنلا سه | نيحردملا ©, نيحررملا

 2 جرخيور 014 | قافملا 14 ٠ 3 موو: انمنق :هركذ ه ]| نع برقلابو] برقبو ه4 ٠ا5 ةريبك

 تت, 0 ٠ 6 ةيئامسحلاب ك4 | رصس 8, رمس 1. ربصيق ف .٠ 8 ىلعأ - ةسيتك ليلا هدم.

 تاآ4 ٠ 10 يلرث هر. © 14 |[ مهو( روكذملا : هيقرش يف 614 ٠ 11 ديسللا هم. ت14

 12 بلج] لس 6 .٠ 13 ملشروأ] مثروأ 1, يشروا 4 . 14 ذخات ه | يداو ىلإ قيرطلا

 14 .٠ 16 داولا © . 17 اهنكب هم. ه | نابهر] داّيع © | نيقيرغإلا ©. نيقيرغالا
 ٠ موداش » | ءاروماع 561, روماغ هل | ينيدم هرج. ه | موقل هش 18 ٠ 14



68 

69 

 مل

 .ةلصتم ةيرب ندرألا يداو ةلبق يلي امو امهلهأ بونذب هللا امهقرغف طول

 باب نم تجر اذإ كنإف بونجلا ةيحان يف سدقملا تيب يلي ام امأو
 ةسينك يهو نويهص ةسينك تدجو رجح ةيهر رادقم ترسو نريهص
 ةدئاملا اهيفو ذيمالتلا عم حبسملا ديسلا اهيف لكأ يتلا ةيلعلا ايفو ةنيصح ةليلج

 يف لزنت نويهص باب نمو سيمخلا موي يف داعيم اهلو نآلا ىلإ ةيقاب
 ينو سرطب مسا ىلع ةسينك قدنخلا فرط يو منهج يداوب فرعي قدنخ
 ريرضلا حيسملا ديسلا اهب أربأ يتلا نيعلا يهو ناولسلا نيع قدنخلا اذه
 بونجلا ىلإ ةروكذملا نيعلا هذه نمو نائيع كلذ لبق هل نكت ملو ىمعألا
 تويب اهءرقبو كلذل ديسلا اهارتشا ضرأ يهو ءابرغلا هيف نفدي يذلا لقحلا
 ,ةدابع اهيف مهسفنأ اوسبح دق لاجر ابفو رخصلا يف ةروقنم ةريثك

 ةتس سدقلا نيبو هنيبف حيسملا هيف دلو يذلا عضوملا وهو مخل تيب امأو
 بوقعب يدلو نيماي نبا مأو فسوي مأ ليحار ربق قيرطلا طسو يفو لايمأ

 رخصلاب ةدوقعم ةبق هقوفو ارجح رشع انثا هيلع ربق وهو مالسلا مهلع
 دعبأ ىلإ ةنيزم ةحيسف عضولا ةنقتم ءانبلا ةنسح ةسينك كانه محل تيبو
 ضراألا نم ءاطو يف يهو ءانب اهلثم سئانكلا عيمح يف رصبأ ام هنإ ىبح ةباغ

 نكر ينو ةحيلم لك ماخرلا ةدمعأ نم اهبو برغملا ةهج نم باب اهلو
 لكيهلا تحن يهو حبسملا ديسلا اهب دلو يلا ةراغملا لامشلا ةهج نم لكيهلا
 يف ترظن محلا تيب نم تجرخ اذإو هب دجو يذلا دوذملا ةراغملا لخادو
 .حيسملا ديسلا ةدالوب ةاعرلا اورشب نيذلا ةكئالملا ةسيتك هنم ٌنرذشلا

 2 ا ا ا ا

 م, ور 1,

 1 ايلهأ 1هل . 5 لزني ت1 م. 6 فرط] قيرط 6 ٠ 7 نارثس' 6, ناولسا 14 |
 اهي] اهيف 1, اهنم خ ٠ 12 نيماي نباز نيما نبا ه4 ٠ 13 مهيلغ] هيلع © | هيلع] اهلع شح ٠
 14 ةئيزم] ةديدم شك ٠ 7 نم] يف ت14 | ا] اهين 614 | ديسلا هرج. © ه ٠ 18 دوذملا]
 دوزملا تر دهلا 4 | تيب] با ح ٠ 19 قرشملا 1 | ةكئالملا] ةكبلملا 5 | ةدالوب] داومب

 ن14 ٠
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 نو

 اليم رشع ةينامث نم وحن بونجلا يف ميهربإ دجسم ىلإ محل تيب نمو
 مالسلا مهلع بوقعيو قحسإو ميهاربإ ربق اهدجسم يفو ةلدمم ةيرق يهو

 نيب ةدهو يف ةنيدملا هذهو هبحاص ةأرما ربق هاجت مهروبق نم ربق لكو

 .ةريثك هكارفو زيمجلاو نيتلاو نوتيزلا رجش ىنعأ راجشألا ةفيثك لابج

 سدقملا تيب ةنيدم نمو ءانبلا نم ءيش سدقملا تيب لامشب سيلو
 .ريبك موي ةلمرلا ىلإ سلبا نم كلذكو ناموي سلبان ةئيدم ىلإ الامش

 .موي ضعبو ناموي ءاقلبلاو نامع ىلإ سدقملا تيب نمو

 ةلمرلا ىلإ ةيربط نم كلذكو اليم نوعست ةيربط ىلإ سدقملا تيب نمو

 روص ىلإ اهنمف اهتبصق يهو ىربكلا ندرألا ةنيدم ةيربطو لحارم ثالث

 موي ضعب ناسيب ىلإ اهمو موي وحن قيفا ةبقع ىلإ اهنمو ناريبك ناموي

 فرعي عضوم ىلإ اهنمو ندرألا لمع رحنآ ىلإ روغلا ةئيدم اتمع ىلإ ابنمو

 . .موي ةليمجلاب

 لطم لبج ىلع ةليلج ةنيدم يهو نافيفخش ناموي ةكع ىلإ ةيربط نمو

 قرشملا ةهج نم اهلفسأو نيليم نم وحن اهلوطو ضرعلا ةليلق اهتاذ ين ةليوط
 ةحباس بكارم ابو اهلثم ضرع يف اليم رشع انثا اهلوط ءاملا ةبذع ةريح

 رصحلا نم اهب لمعيو نيسصح روس اهلو ةديدملا ىلإ تالغلا اهيف لمحت

 يو ةفورعملا دالبلا نم دلب يف اهلثم عنصي ام اليلقو ةبيجع لك ةيناماسلا

 6-5, 1 هذ

 3 هاجت] هراجت ه | ربق] رب ه | ةأرما] هتأرما 614 | هبحاص هرب. ت14 | ةدهو]

 دهو 6 ٠ 4 راجشألاو ه | ينعأ همت. 614 | زيجخلاو » . 5 سدقملا تيب لايثب سلو

 طأو 8 ٠ 6 سدقملا تيب نمو س الامث همي © ٠ 10 قينا 6”* 1: قلبا 56, هم. هل | رخل

 شعب 01 | نابل ه ٠ 11 اتّمع' ق”* 1: اثمث 2, طابيغ قرامشه ه . 12 م06: موي : اهنمو

 موي شعب (نايث ه) نايب ىلإ 14 .٠ 13 ةكع] ناكع هل | يهو] ةيرطو 14 ٠ 14 ةيج]

 ةيحان 614 | قرشملا 8: برغملا 214 ٠ 16 ليجي ه | رمحلا] روصملا ه ٠
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 ءاتشلا يف ةراح |[يهف اهل دقوت ران ريغ نم ةيماح تامامح ةنيدملا هذه
 لوأ ين هؤامو ميظع ريبك وهو رقامدلا مامحب فرعي مامح اهفو فيصلاو

 ابو حلم هؤامو ضيبلا هيف قلسيو جاجدلاو ءادجلا هيف طمست راح هجورخ
 ءاملا اذهو بذع راح هؤامو رقامدلا مامح نم رغصأ وهو ؤلؤللا مامح

 اهتامامح نمو نوفرصتيو نولستغي هبو هل ةرواجملا رودلا يف قرتخي راحلا
 مامحلا الإ راثلا هل دقوت مامح اهيف سيلو بذع راح هؤامو ةدجنملا مامح
 وه هلخديل هراد يف ةيمالسإلا كولملا دحأ هانب هنأ كلذو اهم يذلا ريغصلا
 مهف ةماع سانلل لعجو جرخأ تام املف ةيشاحو دلوو لهأ نم هل نمو

 ةريثك تامامح اهم برنجلا ةهج يفو هدحو رانلاب نخسي هؤامو هنولخدي
 ةراح اههايم نويع اهإ بصت امهريغو فرشلا نيعو نيعقوم نيع لثم
 نيدعقملا لثم سانلا نم ايالبلا لهأ يحاونلا عيمج نم اهيلإ دصقيو رهدلا ىدم
 ةثالث ءاملا يف اهبه نوميقيف برجلاو حورقلا باحصأو نيحايرملاو نيجرلفملاو
 .كلذ نم هللا نذإب نوؤرييف مايأ

 ندم اهلك هذهو افايو فوسرأو نالقسع اهنم نيطسلف لحاوس ندموا
 ةريثك تانيصح فاطل اهنأ عم اهلهأ لاوحأو اهتافصو اهريداقم براقتت

 ةنيدم اهتاذ يف افايو ادج ةريثك موركلاو نوتيزلا رجش اهبو تارامعلا
 .فافخ لحارم ثالث امهنيبو سدقملا تيبل ةضرف يهو ةيلحاس

 .اليم نورشع ةلمرلاو افاي نيبو

 5م 0, 1, هذ

 1 دئوي © | اط هرج. 14 ٠ 2 اهينو] اهنبو ح | مظع هس. 014 ٠ 3 ءادجلا] ءاذحلا هل ]|
 قلسيو] قاصيو 0, قلتو ى .٠ 4 بذع راح ءاملا اذهو وهدي. 14 ٠ 6 راذلا هل] هيف رالا 6 ٠

8 
 ةيءاحو] ةيصاخو ف | سانل] سانلا لإ 1خ | مهن هه.14

 ٠  01تاماج] ةامح 9 ٠

 8, بورسأو 14 | براقتي ندم هذه لكو 14 ٠ 15 اهاهأ عم الارحأو 6 | ةئيصح © ٠ 10 بصي © ٠ 11 اهيلإ دصقبو] اب لصتيو ف ٠ 13 مهو: للا : لجو ازع 6 ٠ 14 فومسارأو
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 .نسح عينم نصحو رماع ضبر هل مظع ريبك دلب ةيراسيقو

 كلذكو ةلحرم سلبات ىلإ ةيراسيق نمو اليم نوثالث ةيراسيقو افاي نيبو

 ىلع افيح ةنيدم ىلإ ةيراسيق نمو ناتفيفخ. ناتلحرم ةلمرلا ىلإ ةيراسيق نم
 .ناموي لحاسلا

 ىسرم هبو رحبلا يف جرامخ فرط وهو لمركلا فرط تحن افيحو

 ثالث امهنيبو ةيربطل ةضرف يه افيح ةئيدمو اهريغو ليطاسألا ءاسرإل نسح
 .فافخ لحارم

 اليم نوثالث لايمألا نم يهو ربلا ين ةلحرم ةكع ةنيدم ىلإ افيح نمو
 ءاجرألا ةعساو ةريبك ةكع ةنيدمو اليم رشع ةينامث ةيسوؤر رحبلا فو

 ةكع ىلإ ةيربط نمف طالخأ اهسانو نومأم نسح ىبمرم اهلو عايضلا ةريثك

 ىلع نسح نصح وهو اليم رشع انثا بيزلا نصح ىلإ ةكع نمو ناموي
 ١ .حلملا رحبلا ةفض

 رحبلا ةفض ىلع ةلطم قهاوش ضيب لابج ةثالث يهو ريقاونلا ىلإ هئمو

 ةسمخ ةيردنكسإلا ةنيدم ىلإ ريقاونلا طسو نمو اليم رشع ةينامث نم وحن

 ٠ .لايمأ

 ىلع ةنسح ةنيدم يهو اليم رشع ةسمخ روص ةنيده ىلإ ةيردنكسإلا نمو

 دق رحبلاو ميدق نيصح دلب وهو عالقإو ءاسرإ بكارملل امبو رحبلا ةفض
 جاجرلا ديج اهب لمعيو ريبك ضبر ةنيدملا هذهلو هناكرأ ةثالث نم هب طاحأ

 2,0, 1, ف

 1 ةربك 0 | ةديظع © | اه 6 | نسح هدب. 614 .٠ 2 ناذفيفش ل ةيراسبق نمو

 0" .٠ 3 افيخ ةوصرتعم خ ٠ 5 لمركلا تن امركلا 214 .٠ 8 اكع 1 . 10 اهسانو

 طالخأ] ّىش سان اهطالخاو 1, ّيش سان طالخا اهلهاو | ةيريط ىلإ ةكع نيف ت14 ٠

 11 بيرلا 0" مس": تيرلا تول. ٠ 12 ململا هرب. 614 . 13 ةقهاش 014 | ةفض هب

 14 | ممى؛ حبلا : ريقارتلا ىلإ هئمو مم. © ٠ا 14 ةردنكسا 261 ٠ا18 اين] هب 1ك ٠
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 نسكب

 ءيش لك قافآلا لك ىلإ ةلومحملا ضيبلا بايثلا نم اهب لمعي دقو راخفلاو
 دالبلا رئاس يف هلثم عنصي ام اليلقو ةميقلا نيم ةعنصلاو ةفصلا يلاع نسح
 .ءامو ءاوه اهب ةطيحملا

 عينم نصح وهو نولدع ىلإ اهنمو ناريبك ناموي ةيربيط ىلإ روص نمو
 ءاديص ىلإ هنمو نسح نصح وهو اليم نورشع دئفرص ىلإ هنمو رحبلا ىلع
 عقيو لابجلا نم هعبنمو ةقطيل رب عقي دنفرصو روص نيبو لايمأ ةرشع
 نمو ناريبك ناموي ةيربط ىلإ ربلا يف روص ةنيدم نمو رحبلا يف كانه
 .مايأ ةعبرأ قشمد ىلإ روص

 ءاوه اهلدعأو اناكم اهنسحأو ماشلا دالب لجأ نم قشمد ةئيدمو

 الام اهرفوأو ابصخ اهمعأو هكاوف اهرزغأو اهايم اهرثكأو ىرث اهيبطأو
 لوطو ةطوغلاب فرعت عرازمو لابج اهلو ءانب اهخمشأو ادنج اهرثكأو
 ايرادو ةزملا لثم ندملك عايض اهبو ةلحرم ضرع يف ناتلحرم ةطروغلا
 عماج اهبو ءارهألا تيبو ةيسوسرفكو سالبو ابكوكو ةسرحو ةزربو

 هلوطو جسفنبلا يداو يلرغلا قشمد باب نمو قشمد عماجم هبشلا ببرق
 هقشت رامثلا سائجأب سورغم هلكو لايمأ ةئالث هضرعو اليم رشع انثا
 يفلأ نم عايضلا هذه نم ةدحاو لك يف نوكيو كلذ ريغو رابنأ ةسمخ

 اههايمو رابهنأو راجشأ يه اضيأ ةطوغلاو رثكأو لقأو فلأ ىلإ لجر
 ليصحمت هب طيحم ال ام هكاوفلا عاونأ نم اهبو تارايدلاو نيتاسبلا قشن ةقرتخم

 مر 0, 1,

 6 ةلمدل م00. | هميلم] ةبيلم شكل ٠ 7 نارييك س ةنيدم نمو هسصبآ]ش ٠ 8 مايأ ىلا ل
 10 اهايمز ءام ه ٠ 12 ةرملا » | ايرادو] اهرايدو ط 6, ايرادو ق««, ايرايدو ه ٠ 13 ادارفو
 8 | ةسرو] هشرحو 814, هشرحو © | ابكؤكو] ايك وكو 8 | سالبو] سالبو 1
 سالتو مل | ةئسوسرمكو 8, ةنسرسرفكو ©, ايسوسرفكو مه | ءارهالا 1خ ٠ 14 هلوطر] لوط

 م14 .٠ 15 سورفم #7 | سانجأب] عاونأب ه . 16 اذه نم ٠ 18 رايالاو ه
 ا ا ا ا يي ين ب يس

0 

 4 5هطما. 1: ثرمم ول اهتئادمل اهيلإ جيتحا دقو ةرادعال ةلباق ابنأ ريغ بارش مويلا روص ةئيدم
 ,داللا ةراععب تتبع ريغ كولملا نكل ءأ ديم ىلع ودملا يلغتل
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 ندا

 .جراصغ نم هللا دالب هزلأ قشمدو ابيطو ابصخو ةرثك ليثمت هب ينأي الو

 لبج ىلعأ يف نيعلا هذهو ةجيفلا نبع نم جرخن اهم ةيراجلا ةطوغلا هايمو

 يردو لئاه توص هل مظعلا رهلاك لبجلا اذه ىلعأ نم اهؤام بصنيو

 ىتح لبا ةيرق ىلع لبجلا ىلعأ نم ءالا لوزن ىريو دعب ىلع عمسي ميظع
 ةروث ربلو ديزي رب اهنم اه ةفورعملا رابنألا هنم عرفتتف ةنيدملا ىلإ يهتني
 ةيداع ربو روكشي ربغو طقس رهو ساناب ربنو ةزملا ةانق ربو ىدر, ربو
 راذوأو ةئيدملا خاسوأ تابصم هيلع نأل هنم بورشمب سيل ربا اذهو

 زاتجم ةرطنق هيلعو ةنيدملا طسو ربا اذه قشيو راغص تاونقو اهتالاغ

 قرتمت قاوس اهم جرخت اهانركذ يلا ةيدوألا رئاس اضيأ كلذكو سانلا اهلع

 .اهقاوسأو اهنيتاسبو اهتامامحو اهرود ىلإ يرجو ةنيدملا
 هنم نسحأ الو ءانب هلثم ضرألا ىلع سيل يذلا عماجلا دجسملا ابو

 الو امسر هنم برغأ الو ادقع هنم قثوأ الو اماكحإ هنم نقتأ الو ةفص

 لوقصملا رمرملاو كؤكحملا رجاآلاو بهذملا صفصفلا عاونأب اعيملت هنم عدبأ

 هيلإ دعص نوريج باب ةيحان نم هءاج نمف بازيملب فرعت ةعبرم يف وهو

 ةيحان نم هدصق نمو ةجرد نيثالث نم وحن عساو ريبك ماخر جرد يف

 سيدارفلا بابو بهذلا رجحو نيميتيلا رصقو ءارضخلا ةبقلاو ديربلا باب

 م, 60, 1, كل

 1 هبإ لثيب 614 ٠ 2 اما هد. 4 | ةجيفلا 1**: ةيحّذلا 2, همه 18. © ةيحجفلا 1, ةبجفلا

 مه ]| اذهو تك . 4 ىرو طن هل | ليأ همل4, ٠ 5 مموغ ةئيدملا : ةئيدملا ىلإ يهتتيف عم. 14 |

 عرفت 8, عرفتف 1, عرفتيف ل | هنه] اهنم1 | ةروث] ةروش 1 ٠ 6 يندر 8 | ةزلاز
 ةرملا 51 | ساباب 61, سايئاب ه | طقس] تارنقلا ه | زوكشي 1 .٠ 7 هنمموه 14 |

 تابص»] تائيص» 14 | راذوأو] راذقأو + ٠ و ةيدرألا] ةنيدملا | قاوس] قاوسأ 4 ٠
 10 اهنيتابو اهتارسأو 614 ٠ 13 سنسنلا] سنلا 614 ٠ 14 رهو] يهو © | فرعي خ٠
 15 مسأو ريبك هم. 14 ٠016 نييينيلا] نيبيقبلا 8, سيفدلا ©, نيجفتتلا ه4 ٠ 17 ريغب] ريغ نم

 م | هنمن] اهنمف 614 | نتاوخلا] رادجلا قت, نارححلا 1, تازحلا .٠
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 ناكل

 مهالصم ناكو ةئباصلا ءانب نم امنإ لاقيو ةروصقملا دنع بارحملا قوف يلا
 مهدعب نم راص مث مهيد هيف نومظعي اوناكف نيينانويلا يديأ ي راص مش اه
 لتقف دويلا ىلإ لقتنلا مث مهمانصأل اعضوم مهل ناكف ناثوألا دابع نم كرلمل
 باب ىمسملا دجسملا باب ىلع هسأر بصنف ءايركز نب ىبحيب نامزلا كلذ يف
 نوميقي ةعيب هتلوحف مه.ديأب اكلم راصف ىراصتلا هيلع تبلغت مث نوريج
 مايأ يف ناك املف اعماج هوذلاف مهل راصف مالسإلا اهحتفتسا مث مهيد ام

 سوؤر دقاعمو اماخر هضرأ لعجف هرمع ةيمأ يب نم كلملا دبع نب ديلولا
 رودو رهوجلا هابشأب ةعصرم هلاطيح رئاسو ابهذم هبارحو ابهذ هنيطاسأ
 ةعنص نسحأب ابهذم دجسملا ناردج عيبارتب رودي امك ابتكم هلك فقسلا
 فيلأتلا ةكحم صاصر رصح فقسلا ىلعأب لعج هنإ لاقيو قيمنت عدبأو
 دجسملا كلذ جاتحا ىتمف صاصر تاونق يف هيلإ لصب ءاملاو ةعنصلا ةقيثو
 ديلولا نإ لاقيو يعس نوهأب هنحص عيبج لسغو ءاملا هيلإ حتف لسغلا ىلإ
 ماشلا جارخ عماجلا دجسملا اذه ناقتإ يف قفنأ هركذ مدقملا كلملا دبع نبا
 .نيتنس هلك

 ةيباجلا ىمسي اعضوم اهعضوم نم ميدقلا ناك امنإو ةثدحع قشمد ةنيدمو
 باب اهئمف ىتش باوبأ اهلو اهيلع قشمد تيئبو ةيلهاجلا مايأ يف كلذو
 ةثالث ضرع يف الوط لايمأ ةتس همامأ ةرومعملا ضرألا ضرعو ةيباجلا
 اموت باب ابماوبأ نمو رابثأ ةسمح اهقشيو تارامعو راجشأ كلذ لك لابمأ
 .ريغصلا بابلاو هلباقي نارم ريدو سيدارفلا بابو ةمالسلا ابو

 سس ل سس ل ات

 م, 0,1,4

 2 نم راص هس. هل * 4 يف هس. 6 | ندرلا © ٠ 5 نوريج هل | م54 ىراذصتلا : هتطيطت
 تقأاال. .٠ 6 ارب 6 14: هب ا م راصف هدد. 1 . 5 موو( كللا دبع : ثاورم نب ف ٠
 8 ايهذم] ايهذ ه ٠ و بتكم هل | ميبارت © | ناردجز رادج 6 | ايهذم هب. 614 *
 11 اهيلإ ل | َيمن] امن1 ٠ 12 يعس] ءيش ل ٠ 15 اعضوم] عمضوع 8, 00. © . 18 اموت

 تن امري ص, اموث 14 ٠ 19 سيدارفلا] نييدارغلا © ٠
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 نال

 تاعانصلا نم بورضو نساحملا نم فونصل ةعماج ىشمد ةئيدمو
 ةعنصلا بيجعلا نيمالا سيفنلا جايبدلاو زخلاك ريرحلا بايثلا نم عاونأو

 نافآلا لك ىلإ هب اهم زهجتيو دلب لك ىلإ اهنم لمحي يذلا لاثملا ميدعلا
 يهاضي ةبيجع كلذ لك يف اهعناصمو اهنم ةدعابتملاو اهل ةبقاصملا راصمألاو

 فشيو ناهصإ لامعأ سفانيو رتست بايث نراقيو مورلا جابيد عيدب اهجابيد
 سينت بايث عئادبو ةتمصملا ريرحلا بايث ليلج نم روباسين زرط لامعأ ىلع

 الف ةمح نساحمو ةسيفنلا بايثلا لامعأ نم نينافأ ىلع اهزرط توتحا دقو
 ةريثك ءاحرأ اهتيدوأ ىلع اهلخاد يف قشمدلو لاثم اهمواقي الو سنج اهلداعي

 ال ام اهنمميف) اهف تاوالحلا امأو هكاوفلا عاونأو ادج ةريثك اهيف ةطنحلاو

 شيع بصخ يف اهلهأو ةدوجو ابيطو ةرثك فصوي الو اهريغب دجوي
 ةيماشلا دالبلا زعأ نم ىهو ةمار اهتاراجتو ةقفان اهتاعانصو نمأ لاصتاو

 ْ .انسح اهلكأو

 ىلع ةبيصخ ةئيدم يهو ناتلحرم لامشلا ةهج يف كبلعب ةنيدم ىلإ اهنمو .
 ءاملاو اريش نورشع هتعسو ةراجحلاب ينبم نيصح روس اهيلعو لبج حفس

 نحاطمو ءاحرأ ربهنلا اذه ىلعو اهرايد نم اريثك لخديو اهطسو يف قش

 موركلا ةريزغ فرطلاو هكاوفلا ةرفاو تاباصإلا ةيمان تالغلا ةربثك يهو

 بجي راثآ روكذملا ءائبلا بيجع نم اهفو راعسألاو لكآملا ةبيصخ راجشألاو

 امهو نيبعلملا ناينبلا بيجع نم اهب نأ كلذو اهعنص ةقاثوو اهتخامشل اهركذ

 م 6, 1, ف

 2 باث ه ٠ 3 يذلا هنن هل | لك هل(. هد. © ٠ا4 ةسحع ""* | ميدي اهجابيد يهاشي

 جابيد] ةجابسذ يهاضي 1, ةجايد يهاضت ه ٠ 5 ثراقيو] ثراقتو هل | رّشسد همل0,, اوتسد 6114. ١

 نفائيو ك ٠ا و ةريثك اهذ ةطتطاو هج. © .٠ 10 الو اهريغب دحوي هموم | اهاهأوز اهلعأ

 © . 11 نمأ هس. هل | اهتاراغو هس. هل | ةعار هس. ه ٠ د3 لابثلا هَ ترثلا عهد |

 ةيصخ 7 01: ةنيصح 4ك ٠ 16 فرظلاو 0110. ٠ 17 بئاحع ه . 18 اهتئوو اهعنص ةخابشل
 هأم4 ٠
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 بيجع وهو دوؤاد نب ناميلس مايأ ين يتب هنأ ىكحم ريبكلاف ريبكلاو ريغصلا

 هنمو رثكأو لقأو عرذأ ةرشع اهنم رجحلا لوط نوكي ةراجح هيف رطنملا
 هرثكأ مدهت دق ريغصلا بعلملاو اهرظنم عورب ةقهاش دمع ىلع ينبم ءيش

 ىلع هعافتراو اعارذ نورشع هلوط مئاق طئاح نآلا هنم يقبو هئساحم تبهذو

 هلفسأ يف دحاو رجح راجحأ ةعبس الإ هيف سيلو اعارذ نورشع ضرألا
 لك ءانبلا نم ةنيدملا ةله يفو نيرجحلا قوف راجحأ ةعبرأو هقوف نارجحو

 ,اسيجع يش

 لثم ءاديص ةنيدم ىلإ اهمو ناريبك ناموي توربب ىلإ قشمد ةئيدم نمو

 ىلإ قشمد نمو لحارم عبرأ ةينثبلا يهو تاعرذأ ىلإ قشمد نمو كلذ
 .لحارم سمح ةيلحاسلا سلبارطا ىلإ قشمد نمو ابرغ لحارم تس سلبا

 يهو ةراجح روس اهيلعو حلملا رحبلا لحاس ىلع يهف ءاديص ةنيدم امأف

 قاوسألا ةرماع ةريبك ةنيدم يهو ةيلهاجلا يف تناك ةأرما ىلإ بسنت

 اهل روكلا ةعساو هايملا ةريزغ راجشألاو نيتاسبلاب ةقدحم راعسألا ةصيخر

 ىرجم هيفو نيزج ميلقإب : فرعي ميلقإب نانبل لبجي ةلصتم يهو مباقأ ةعبرأ
 ميلقإ وهو ةبرسلا ميلقإو هكاوفلا ريثك بصخملاب روهشم وهو رحلا ىداو

 رحبلا ىلإ بصيو اهلابج قشي ربن وهو يمارلا مبلقإو اليق رفك ملقإو ليلج
 نم اهلهأ برشو ةعيض ةئامتسو فين ىلع لمتشت ميلاقأ ةعبرألا هذه عيمجو

 ةفورعملا اهنيع ءاديص ينعأ ةنيدملا هذهبو ةانق يف اهلبج نم اهيلإ يرجي ءام

 نر

 ٠ © ريغصلاو ريبكلا 14 | ريبكلات هرصب هل | نميلس م00. | مد5؛ دوؤاد : مالسلا هيلع 1

 ٠ © ابرغ ل قشمد نمو هج. 9 ٠ © ٍلو] يف 6 ٠  014لفاو رثكأو 6 | هنمو] هيفو 2
 ٠  68لابجي © | نيرح 51 ريرح 14 ٠  14ململا همس. 11 ٠  4سملا] سيئات 10

 15 ”رحلا 8, رجلا 6, زحلا هل | ةريثك ههكاوفو ريثكلا 6, هكاوفلا ةرثكو 14 | ةبرسلا] ةيرسلا

 8, ةيوشلا ©, ةيركلا 35", ةبوشلا 5, ةبرشلا هل ٠ 16 اليق 0": البق ظ, الم [, اليف حل ٠ 17 ةعبرأ

 1| ميلاقألا 1, ملاقألاو ه . 18 الاج ه ٠
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 اهم ءاوس عبضإلا لوط ىلع تاكيمس عيبرلا مايأ يف اهب أشني هنأ كلذو

 تقو ناك اذإف اهروكذو اهثانإ اب فرعت تامالع اهلو ثانإ اهلمو روكذ
 قحستف ةدحاو اهم تذخأ اهلإ .جيتحا اذإف ففجت مث اديص تذخأ اهدافس

 نع هبيصي الو ءاش ام عماجيو ايوق اظاعنإ ظعني لجرلا نإف ءاملاب فتستو

 لجرأو ديأ اهل غزولا ةئيه ىلع راغص تاكيمسلا هذهو روتف الو زجع كلذ
 .ةرم ام ريغ اهانيأر دقو راغص ةيفخ

 نصح ىلإ هئمو لايمأ ةينامث رحبلا ىلع نصح وهو ةيحلا ىلإ ءاديص نمو
 داو ىلع ةرطنقلاو ةرطنق ىلع نصحلا اذهو لايمأ ةسمخ رحبلا ىلع نوملقلا

 .نوج ةفطع يف عينم نصح وهو اهلع نصحلا ينب دقو ادج ةضيرع يهو
 ةئيدم ةمعانلاو لايمأ ةعبس ةريغصلا ةئيدملك وهو ةمعانلا نصح ىلإ هنمو

 ضرألا رومعم يف فرعي ال يذلا بونرخلا رجش اهضرأ تابن رثكأو ةنسح

 بسني اهيلإو رصم رايد ىلإو ماشلا ىلإ هب زهجتي اهنمو ابيط الو اردق هلثم

 ةمعانلاب وهف ابيط اريثك ماشلا يف بونرخلا ناك نإو امأ يماشلا بونرخلا

 .بيطأو رثكأ

 ةنيدمو اليم نورشعو ةعبرأ توريب فرط ىلإ ةمعانلا نصح نمو

 ةعساو ةريبك ةراجح روس اهيلع حلملا رحبلا ةفض ىلع ةنيدم اضيأ توربب

 هنم جرختسيو عطقلا ديج بيط ديدح ندعم هيف لبج اهنم ةبرقمب اهلو

 لصتت اهبونج لب امم ريونص راجشأ ةضيغ اهلو ماشلا دالب ىلإ لمحيو ريثكلا

 اهلهأ برشو اهلثم يف اليم رشع انثا ةضيغلا هذه ريسكتو نانبل لبج ىلإ
 .رابآلا نم

 م, 01ه

 2 فرعي 614 ٠ 6 ةيفش رافص 14 ٠ 7 ةيحلا م: ةمحلا © 1, ةيبطا 6110. ءه ةخ]

 ةتس 14 ٠ 11 رومعمب ه ٠ 12 هنمو | اهيلإو ت1: هيلو ط . 13 ماشلاب ه | ابيط

 هت 14 .٠ 16 ةنيدم هون, آل | مللا هز. 0614 0 18 ةضيغ] ممم طعمع !ءه. 1, ةظيف

 لل | ربونملا رحشلا 6 | لصتي هل ٠ 19 ةضيفلا] ةظيفلا هك ٠
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 ةينامت ةيسادرملا نصح ىلإ توريب ةنيدم نمو ناموي قشمد ىلإ اهنمو
 هنمو ريغص نصح رحبلا ىلع وهو لايمأ ةتس بلكلا رهن ىلإ هئمو لايمأ

 ةبقاعي ىراصن هلهأو رحبلا ىلع ريبك نصح ةينوجو لايمأ ةعبرأ ةيلوج ىلإ

 زوحام ىلإ هنمو لايمأ ةرشع هلوط ريبك نوج وهو مالس ةفطع ىلإ هنمو

 .لايمأ ةثالث مهاربإ ريم عقوم ىلإ 9 نيصح نصح وهو ليبج

 اهل رحبلا ىلع ةنسح ةنيدم يهو لايمأ ةسمخ ليبج ةنيدم ىلإ رهنلا نمو

 سبيلو موركو هكاوفو راجشأو ةعساو ةروك اهلو نيصح رجح نم روس

 ةنيدم نمو طحو ءاسرإ اهبو رابآلا هايم نم اهلهأ برشي امتإو راج ءام اهل
 ىلإ هنمو نسح نصح وهو لايمأ ةرشع نورثب نصح ىلإ رحبلا ىلع ليبج

 ةنيدم ىلإ رجحلا فنأ نصح نمو لايمأ ةسمخ رحبلا ىلع رجحلا فنأ
 .لابمأ ةيئامث ماشلا سلبارطا

 قيتاسر اهلو عينم رجح نم روس اهبلع ةميظع ةئيدم ماشلا سلبارطا ةنيدمو

 عاونأو ركسلا بصقو موركلاو نوتيزلا رجش نم امو ةليلج عايضو راوكأو
 رحبلاو ريثك اهيلإ رداصلاو دراولاو ريثكلا ءيشلا تالغلا بورضو هكاوفلا

 بورضو ةعتمألاب اهيلإ دوصقم ماشلا لقاعم نم لقعم يهو هجوأ ةثالث نم اهذخأي

 م, 0, 1,

 1 ةيسادرملا 81, ةيسدارملا ه | ةينامث هد. 1 ٠ 3 ةينوج] ةيفوح ©, ةيلوح 1 | ةيقوحو
 ٠ ررجام 21, روخام تى 4 ٠  4ةلوحو 1 | هلهأو] نصحلا اذه لهأو 14 | ةييقادي ,©

 7 رجح] ةراجح ه ٠ 9 رحبلا ىلع ه2. ل | وريث © ٠ 10 رجحلا «* . 14 ريثكلا ءيثلا
 مص# . 15 لئامم] لقمم © .٠

 11 5هطدا. 1: ىلع ةئيدم اوئيو لبجلا ىلإ اهنع اهلهأ لوحت دق فنسلا اهركذ ّيلا هذه سلبا رطا

 نآلا ىلإ وهو اهمءاج الإ ةبيدقلا نم قبب ملو لايمأ ةعبرأ وحن رسبلا نيبو اهئيب ةئدقلا سلبارطا مسأ
 نم اهلهأ لاقتلاو امايأو يلايل لحاسلاب انطابر مايأ يف هب تمقأ يرمملا عماجلاب ىسبو رماع
 رحبلا ةهج نم ريس ءيش الإ رو» تدجتسا يتلا هذه ىلع سيلو لوذخملا ودعلا نم افوخ لحاسلا
 . نابعش ناطلسلا ةلود يف ةئاميئامثو نيتسو نامث ةئنس كجنم ريمألا ءانبو
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 ةلخاد ةرومعم عالقو نوصح ةدع اهيلإ فاضنيو تاراجتلا فونصو لاومألا
 ينأ نصحو نوملاقلا نصحو اهركذ مدقتملا رجحلا فنأ لثم اهلامعأ يف

 اهنمف ةعبرأ ةروكذملا ةروهشاا عايضلا تاهمأ نم اهلو ةيسوطرأو سدعلا

 رجش نم ابو نويمأو ثدحلاو ةيبعارلاو ةينوتيزلاو ةيقيفشلاب ةفورعملا ةعيضلا

 نصح بونجلا ةهج يف اهنمو اهريغ يف امم رثكأ هكاوفلا عاونأو نوتيزلا
 وهو لايمأ ةعبرأ امهنيبو سلبارطا حتتفا هنمو يجنرفإلا ليجنص نبا هانب
 .نييداو نيب وهو ادج عينم نصح

 ةريزج ربلا يلي امم اهلوأف فص يف رئازج عبرأ سلبارطا ةنيدم لباقيو

 مث بهارلا ةريزج اهيلإ مث دمعلا ةريزج اهبلإو ةيلاخ ةريغص يهو سجرنلا

 .نوقذرأ ةريزج اهلإ
 ةريغص ةليدم وهو نصحلا سأر ىلإ لحاسلا ىلع سلبارطا ةنيدم نمو

 رشع ةسمخ ةيسوؤر هلوط نوجلا اذهو نوج فرط ىلع يهو ةلهآ ةرماع

 اذه طسو ينو ةقرع نوج ىمسيو اليم نوثالث لحاسلا عم اريوقتو اليم
 سلبارطا يلب امم اهدحأ مسا ضعب نم اهضعب براقتت نوصح ةثالث نوجلا

 ثلاثلا نصحلاو ةييباب ربت ىمسي راج رب: ىلع وهو ةيبباب رخآلاو سروتول
 يهو ةقرع ىلإ هنمو ضعب نم اهضعب براقتت يهو مامحلا نصح ىمسي

 ىلع نصح اهطسو يف اهلو ولعلا ليلق لبج حفس يف ةنسح ةرماع ةنيدم

 اهلهأو تاراجنلا ةريثك قلخلاب ةرماع يهو ريبك ضير اهلو ةيلع ةعلق

 قصالم راج اهربنو اهرهن نم ةبولجم ةانق 3 مييتأي ءام نم مهبرشو ريسايم

 2م, 0, 1, هل

 1 لاومألا] تالغلا 14 ٠ 2 رجحلا "* | نثوملاتلا نسحو هرتاء هش ٠ 3 ةيسوطرأو]

 ةيسومرأو 201, ةيسرقاو هك .٠ ه4 ةعيشلا] ةرقأا 0114. | ةقيفشلاب 61, ةعيفشلاب ه | ةيرومنزلاو

 م1هر ةيروتيزلاو 0 | ةيبعارلاو] ةيبراعملاو 0 ٠ 6 ليجنس © 14 ٠ 13 ةفرع 0 ٠ 15 سوروقول

 ©, سورديول 14 | ةساب ©, ةسساب 1, ةسساي ه | نصحلا هدر. 614 ٠ 18 ةريثك] سثكش ٠
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 مدقتملا اهريث ىلع نحاطم اهبو ركم بصقو هكاوفو ةريثك نيتاسب ابو اهل
 بيصخ اهلهأ شيعو ريبك اهنصحو لايمأ ةثالث رحبلا نيبو اهنيبو هركذ
 .ريثك اهب ريقلاو بارتآلاو صجلاب اهؤانبو دغر

 نم وتسم يف ةنلسح ةلنيدم يهو صمح اهتنيدم نإف صمح ضرأ امأو
 لك نم عئاضبلاو ةعتمألاب اهنودصقي نورفاسملاو سانلاب ةرماع يهو ضرألا
 ينو ةقيفر مهشياعمو دغر مهصخو ةمئاد اهلهأ تارسمو ةمئاق اهقاوسأو نف

 ةيرق نم ةانق يف ميهيتأب ءام نم اهلهأ برشو ةرشب نسحو لامج اهئاسن
 ىمسملا طئرألا رهملو قشمد يلي امم ةلحرم ىلع اهنم ةنيدملاو ةيسوج برقب
 ىرق هيلع مهلو اليلق نشأ وأ مهس ةيمر رادقمب اهباب ىلع يرجي بولقللا
 تناكو ةنيدملا ىلإ هكاوفلا بلجت اهنمو ةريثك رابنأو راجشأو نيتاسبو ةلصتم
 تاعارزلل بيط اهارثو اهرثكأ فلتف امورك دالبلا رثكأ نم مالسإلا ةدم يف
 ال ةمسلطم يهو ماشلا ندمب نوكي ءاوه لدعأ اهؤاوهو تالغلا ءانتقاو

 لاحلا ىلع تكله ةئيدملا باب ىلع تلخدأ ىتمو برقع الو ةيح اهلخدت
 ناسنإلا ةروص ىلع ساحن منص اهطسو يف يلا ةريبكلا ةيلاعلا ةبقلا ىلع اهبو
 ةروص هيلع رجح ةبقلا طئاح ينو تراد ثيح حيرلا عم رودي بكارلا
 يذلا نيطلا رجحلا كلذ يف عبط عوسلم وأ غودلم ناسنإ ءاج اذإف برقع

 اهقرطو اهتقزأ عيمجو نيحلل أربتف ةعسللا ىلع نيطلا عضي مث هعم نوكي
 نم ريسيلاب يفتكت اهعورزو ةريثك ةكرابم اهتاعارزو دلصلا رجحلاب ةشورفم
 .ماشلا ندم عماوج ربكأ نم ريبك عماج دجسم اهبو يقسلا

 مب 0, 1, ذل

 3 دغرم ملا +٠ 4 ةلئيدم يهو] سمح ةليدمو 1 ٠ 5 لك يف 014 ٠ 6 ةئاد] ةمياق
 [4 . 5 ةراشب © . 8 برقب] فرست 6 | ةيمسوح 0 | طبرالا ل4. ٠ و هلشأ
 مل . 10 لجت 24 . 12 ةّيح الو برتع اهلخدي ال ت ٠ 14 ىلع من. همن. ثلل| 209+
 ةريبكلا : ةيلاملا ممم. 1 | سنالا © ٠ 15 ثيح] فيك 113 ٠١ 7 أربيف ه ٠ 19 يقسلاو رطلا

 14| ندم هرتب.ش ٠
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 .لحارم سمخ بلح ىلإ صمح ةئيدم نمو
 ىلإ ةقرع نم قيرطلاو ناتلحرم رحبلا ىلع سوطرطنا ىلإ صمح نمو

 مث جنش ىمسملا نصحلا ىلإ ةقرع ةئيدم نم جرخم لحاسلا ىلع سوطرطنا
 ةدتمم لابج هرثكأ ىلعو ريبك نوج رحآ يف يهو سوطرطنا ةنيدم ىلإ
 ةريغص ةئيدم سوطرطنا ةنيدمو اليم رشع ةسمخ ةيسوؤر نوجلا اذه عطقيو
 يهو داورأ ةريزج رحبلا ين اهنم ةبرقم ىلعو نيصح روس اهل رحبلا ىلع
 باوبأ تاذ ةعيئم ةقهاش ءانبلا ةنقتم ةزومعم ةريبك ةسيلك اهيف ةريبك ةريزج

 .س رحماك يهو ديدح

 ىلعأ ىلع يناوخلا نصح ىلإ ربلا نم بونجلا ةهج يف سوطرطنا نمو
 يف جراوخ ةيشيشح هلهأو عينم نصح نصحلا اذهو اليم رشع ةسخ لبجلا

 .مهبهذمب اونعل توملا دعب نب ةمايقلا الو ثعبلا نم ائيش نودقتعي ال مالسإلا
 كلذكو لحارم سمخ قشمد ىلإ صمح نمو صمح ةضرف سوطرطناو

 م 0ر1, ه

 3 م05: ىمسملاب هج مه مت هاه 4 رخآ يف يهو 7“ ٠.206 هداروا 8 ©, داورا

 #1 . 9 شوشرطنا | يارحلا 6 . 10 ندح هرب. 14 ٠

 1 8عطما. 1: ةلحرم امهنيي يماعلاب ىمسملا رهنلا ىلع ةنسح ةئيدم يهو ةاح ةئيدم ركذ هل طقس

 ةرعلا (و) نيهرس ةنيد» بلحو ةاج نيب اميف ركذي مل كلذكو تاريخلا ةريثكلا ةنسملا ندملا نم يهو
 ةريثك تاريخ امبمو ريسايم اهلهأ ةنيدم ريبك دلبف نادعنلا ةرمء امأو تاريخلا ريثك لهآ دلب نيمرسو
 كلذكو شرألا هجو ىلع هلثم 4 لمي مل يذلا قتفلا بت نم ةدع ماشلا دالب ميج ىلع قفلت يهو
 يف هلثم ىأر هنإ لاق ادحا لعأ لو هريغو رمم ملقإ ىلإو ماثلا دالب ميمج ىلإ لمحي اهب يذلا يتلا
 . ةسعول

 6 5«طما. 1: داورا ةريزج نيبو اهتيو رحبلا لحاس ىلع يهو ةيفرع ةنيدم لباقت داو'رأ ةريزج لب

 يهو نوؤالف ن دمع رمانلا كلملا مايا يف جنرفإلا يديأ نم تحنف ةريزجلا هذهو سوف تيمر وحن
 ءالخ مويلا يهو جنرفإلا نم افوخ لبلا ىلإ اهلهأ لقتنا ةبقرم ةنيدم تلح كلذكو اهل رماع ال مويلا
 .قرشلا ةهج نه اهجراخ يتلا ركسلا ةرمعم اذكو نآلا ىلإ ةرماع اهرودو اهتويب نأ ريغ مقلب



 ف

 .لحارم سمح قشمد ىلإ ماشلا سلبارطا نم

 ريغ ىلع لزنم ىلإ قشمد نم جرخم بري ةنيدم ىلإ قشمد نم قيرطلاو

 اهلمو ةرماع ةيرق يهو لزانملا تاذ ىلإ هنمو ةلحرم ةعد ىلإ هنمو ريغص

 ةيرق يهو ةلحرم ةمد ىلإ ابنمو ةلحرم ةينثبلا ىلإ اهنمو ةلحرم عرني ىلإ

 ىلإ مث ةيفينحلا ىلإ مث عرسقالا ىلإ مث ةثدحملا ىلإ مث كوبت ةنيدم ىلإ اهنمو

 م يداو ىلإ هنمو دومُث رايد يف لابج نبب عينم نصح وهو ةلحرم رجحلا

 ةورملا يذ ىلإ م ةبحرلا ىلإ هنمو ريغص رب ىلع ادج ةريغص ةنيدم يهو

 .برثي ةنيدملا ىلإ مث بشخ يذ ىلإ مث ةديوسلا ىلإ مث رمل ىلإ مث

 .ةلحرم ةرشع ينام نم وحن ةقرلا ىلإ قشمد نم قيرطلاو
 سدقلا قابطأ اهنم يتلا نيطسلف دالب لثم راوكأو دالي ةلمحل مسا ماشلاو

 ةروكو ةيراسيق ةروكو افاي ةروكو انبي ةروكو دل ةروكو ساومع ةروكو

 .نيريج تيب ةروكو ةزغ ةروكو نالقسع ةروكو ةطسبس ةروكو سلبا

 ونب اهف ماه يتلا ضرألا يهو هيتلا صحف دالبلا هله بونج ينو

 الو ابوث اولدب الو تيب ىلإ اووأ الو ةنيدم اولخخدي ملا ةلس نيعيرأ ليئارسإ

 هيتلا ضرأ لوأ وه يذلا صحفلا اذه لوطو هردق يف مهم دحأ دادزا

 .مايأ ةتسا نم وحن

 م 0,1 هذ

 2 رب ىلع 9“ . 3 ةعذ] ةصح 0 | اهئمو] هئمو © ٠ 4 عريب 0, عوبت 14 | اهبمر]
 هنمو © | ةنيثبلا ©, ةيئيثبلا 1 | اهئمو] هتمو 6 | ةيمد ©, ةنمد 14 | موو: ةيرق ؛ ةرماغ 1 ٠

 ٠  14ادج ةريغص ةنيدم يهو (-) يداو ىلإ] ادج ريفص دلب وهو ثييداو ىلإ 3, ريغص دلب ىلإ 6
 7 رملا يذ هل ٠ 9 ةرشع نامث ©, رثع ٠ 10 سدقلاو 8148 ٠ 11 ساومت] سارمه [,
 نارمع ه | دل 1: كل مت | انيب هرم. حبايب © | اناي ةروك همن. 6 ٠ 12 هطبلم
 نقب هطيس 1, ةطيبس مل ٠ 13 هيثلا هس. ح | ماه] هات ه" . 14 ترميرأ © ٠ 15 لوأ هب

 61 |[ ضرأ لوأ] سحن ٠

 2 8ءطوا. 1. نيرفاملا لوزتل ناخ اهيقرثو رهللا ينرغ لت ىلع دلب يهو ةرسكلا ه لاقي لزتلا
 . قشد ةطرغ يف يذلا رحبلا يف ةطئاق بصلو جوعالا ىمسي رهتلاو
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 ضف

 ةنيدم اهدالب ربكأو ندرألا ةروك قرشملا ةهج نم نيطسلف ةروك ليو
 رغزو احيرو ناسيبو سلبان يهو ةيرماسلا ةروك اهنمو نوجللا اهنمو ةيربط
 ةروكو ةرصان ةروكو ةكع ةروكو ةيسوسو لباو ردجو سيبحو اتمعو

 ضرأو ةطوغلا اهروك نمو قشمد ضرأ قرشملا ةهج نم اهليو روص

 ليبج ةروكو سلبارطا ةروكو ةلوح ةروكو نانبل ميلقإو عاقبلاو كبلعب

 نالوج ةروكو ناروح ةروكو ةينثبلا ةروكو ءاديص ةروكو توريب ةروكو
 نامع ةروكو بامرفكو روغلا نيريج ةروكو ءاقلبلا ةروكو ةرهاظ ةروكو

 .ةيباجلاو ىرصبو ةارشلا ةروكو

 بوندلا ةيجان نم اهيليو ةيدابلا ضرأ قرشملا ةهج نم ضرألا هذه يلو
 نيرسنق ضرأو مصارعلا ضرأ قشمد ضرأ يليو داع ضرأو ةوامسلا ضرأ

 .عبارلا ميلقإلا نم ةينآلا ةروصملاب اهلاصتا دنع اهتنكمأ يف اضيأ اهركذنسو
 ىلإ اهمو ناتلحرم كبلعب ىلإ اهمف اهندل رادمو بطق قشمد ةنيدمو

 ىلإ قشمد نمو لحارم عبرأ ةبيربط ىلإ قشمد نمو مايأ ةسمخ صمح
 ةطوغلا ىصقأ ىلإ قشمد نمو مايأ ةسمخخ ةريسم مورلا رحب ىلع سلبارطا

 قشمد نمو ناموي توربب ىلإ قشمد نمو ةيدابلا فرطب لصتت كانهو موي
 نمو مايأ ةعبرأ ةينثبلا يهو تاعرذأ ىلإ قشمد نمو ناموي ءاديص ىلإ
 .ناموي نالوجلا ىلإ قشمد

 ري ه5

 1 ةهج] ةروك 14 | ةروك ةلغ] ةروكو ىلإ ريكأو هرج. ف ٠ 2 ثوخلا ظ, ثوحللا 01
 نرجلا ه | ارعزو م40. ه3 اثمحو ه6, اتلعو | سيحو] سفحو 261, ندحو
 مل | رالخو ط, دخو 0, رججو 14 | لياو كم44. | ةنسوس 8, ةسوس ©6148 ٠ا 4 نمو
 اهتروك 6 ٠ 5 ملفإ] ضرأ 614 ٠ 6 ةنشلا ©, ةينيثبلا 1خ | ناروح ةروكو هس. هل |
 تاررح] لوح م61 .٠ 7 |رهاظ همل0. | باطرفكو م00. ٠ 8 ةارسلا 21ه ٠ 10 ةرامسلا

 م6 1, راسلا ٠ 11 ةيروصتلاب © ءاذ4 ريم 14 ٠15 لصتي ط4 | فرطب] شرأب ه ٠
 16 ةنيثللا 6, ةينيثبلا 18 ٠ 17 لوجلا ملل. ٠
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 نفك

 امهنيبو جبنم ىلع ةيطلم نم قيرطلاو حفر ىلإ ةيطلم نم هلوط لوأ ماشلاو 112

 مايأ ةسخل صمح ىلإ بلح نمو ناموي بلح ىلإ جبنم نمو لحارم عبرأ
 نمو مايأ ةعبرأ ةيربط ىلإ قشمد نمو مايأ ةسمخل قشمد ىلإ صمح نمو

 نوثالثو سمخ كلذف ناموي حفر ىلإ ةلمرلا نمو مايأ ةثالث ةلمرلا ىلإ ةيربط

 , ةلحرم

 سداسلا ءزجلا هولتيو هلل دمحلاو ثلاثلا ميلقإلا نم سماخلا ءزجلا زج

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هئم

 م, 0, 1,

 1 ماغلاو نو © | هلوأ © | ةيطم»] هطيلم طأؤ ح | حفز ©, سفز ], حبز ل | مهو: حفر :

 حبر ىلإ ةطبلم نمو قيرطلا 8 | عبنم] حم 4 ٠ 2 ةعبرأ 86 | لحارب] مايأ 56 ٠
 3 مايأ ةسخن ل سمح نمو هدنب كلا ٠ 4 حفز 81, هحفر ©, حبر | ةسجخ >© ٠6 هللا - زجن
 ىلامت >: ىلع ملسلاو ةالصلاو ههأ وه اك اريثك هلل دمحاو ملقإلا اذه نه ءزجلا اذه ركذ ىبنلا انهو
 نيلسرملا ديس ©, هلل دمحاو كلاثلا ملقإلا نم سماخلا ءْرِلا هنمضت ام (ركذ همت. ه) ركذ ىفقنا انهو

 14 ٠
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 سداسلا ءزججلا

 معمم قةمدتف

 ةعطق هيبرغ يف ثلاثلا ميلقإلا نم سداسلا ءزجلا اذه نمضت يذلا نإ

 ةيسداقلاو ةريخلاو ةلابزو ةيبلعتلاو ديف ةنيدم دالبلا نم اهيف ةيدابلا فارطأ نم
 نيرحبلا ضرأ لامش هدالب نم كانهو ةمظاكو ءاعرقلاو ةفخطو نامصلاو

 ام رئاسو لاوأ ةريزجو ةشيبو جرخلاو ريقعلاو ءاسحألاو ةرازلاو فيطقلا

 .ءاملا ةليلق يهو برعلا اهكست ءارحص نامعو نيرحبلا دالب نيب

 نابورهمو ةلبألاو نادابع دالبلا نم هيلعو يسرافلا رحبلا ىهتنا هيفو

 اهلك هذهو ةرامع «نبا> نصحو فاريسو راحصو مريجنو ابانجو زينيسو

 يداوبو زمرهو ةروثم نامرك دالب نم رحبلا ىلع اهولتيو سراف ضرأ نم
 يهو تفال ةريزجو كراخ ةريزج رئازجلا نم رحبلا اذه يفو صفقلا لابج

 .لاوأ ةريزجو رافصلا «ينب» فرطو فاريس بقاصت

 ربنو رطقلاو اروسو ةفوكلاو ةيسداقلاو ةريحلا قارعلا داوس دالب نم هيفو

 ار 6

 2 ديف و.م. ©, دنت 4 | ةيشفتلاو ح | ةلابزو] ةلامرو ك030. ه٠ 3 ةفخطو هرج. 2 ©, ةجنطو

 1, همحطو مهل | اعزفلاو 5, اعرفلاو 61, اعرطلاو ه | دالب وص. 14 ٠ ه4 ةزارلاو 2, ةزازلاو

 4 | ريفتلاو >, ريقملاو 61, رفثلاو | حجزحلاو >, جرحلاو ته | ةشييو] هللو كل ٠
 5 هنكت 0 | ليلق وهو 26 . ه6 نادابع] تامشخ خ | ةلبألاو ورم. | نانراربمو 5,

 تابواربمو 0 هر ناتوربمو 1 ٠ 7 زيئيسو] نينسو 6, سيتسو هل | انانحو ءمل4. | مرغو 54 |
 راسو م 6, راهتيصر 14 | فارعو ل ٠08 ةروثم 81: ةرورش ©, هروس ل | ذزيوهو 8 ٠

 9 كراح 14 | تمال ©, ثكنال 1 . 10 بقاصت] بئاحت 2 | رافصلا] قافصلا 21 م, نافصلا © ٠

 11 رطقلاو)] رمقلاو 6004.



 مم

 ناناميلسو نايبو حتفملاو راذملاو حلصلا مفو حئاطبلاو طساوو ابراثوكو كلملا

 .يارجرجو نادابعو ةرصبلاو ةلبألاو

 كسآو اريدو قرودلاو ىبجو نايسابلا ةئيدم ناتسزوخ دودح نم هيفو

 زاوهألا يهو زمرهو ءاعبرألا قوسو زمره مارو جذياو ليبنسو مزأو

 بيطلاو برقرقو سوسلاو ةحنركو رتستو روباس يدنجو مركم ركسعو

 ناهصإو ءاضيبلاو ناجدنبلا ناهبصإ دالب نم هيفو انصبو نودربو ثوتمو

 رازهو زاريشو روجو ناجدنبونلاو نورزاكو ناجرأ سراف دالب نم هيفو

 نوفصاو اهف املو نوركاذ هدالبلا هذهل نحنو مرهجو مجو اسيكو نييامو

 .هتنوعمو هللا لوح

 نيب ام قيرطلا فصن يف يهو ةيدابلا دالب نم ديف ةئيدم نإ لوقنف

 ةطلتخم لئابقو لبو مخلو ةنيهجو ةرازفل راد اهنإف ةيدابلا امأو ةكمو دادغب

 ريبهلاب فورعملا لمرلاو دسأ وئبو نمي اهرثكأو رضمو ةعيبرو نميلا نم

 ىلإ ءيط يلبج ءارو نم هلوطو اضرع رفجألا ىلإ قوقشلاب يذلا لمرلا وه

 نم

 1 ايراثوكو © 4 | رادملاو ههه. | حنقملاو 5, مبقملاو © | ناسو ه ٠ 2 تاذابعو 1 |

 ىارحرحخو م6, ناريحرجو 1, نتاجرحو هل ٠ 3 ناتسروخو 6 نتاتسروح هل ا نايشانلا 6 5,

 ثابساتلا 4 | ىحو 5مل, يحو © | قزوزلاو 2, ثورزلاو 6, تازورلاو 1, تارورلاو ه |
 ارايدو 6, ايدو هل | امشاو (7 5, كشاو 1, كرثاو © ٠ ه4 مزأو] حرباو 6« ذب حوباو 1 |

 ليبسو 8, ليسو 6, لبتسو 14 | حذياو 5, حرياو ©, مزاو 1, مراو هل | زمره مارو 2', 65:
 ريزه رادو ط, زمره رادو ءماغ | زيرهو © 05 ةخوكو 20, ةغوكو 14 | بقرتو كل

 6 ثوتمو] بو.هو 2, فونمو 61, بروصصو | نودوبو ح00. | اسصثو © | ناجذنلا 5,

 تاحنربلا 6 | (ثاجدسلاو ه) تاحذدبلاو ءاضيبلا 14 ٠ 7 تاجرلا 5, و.م. ©, ناجرلا 14 | توراكو

 م44. | ناحذيورتلاو 5, ناحديولاو 61, تاجذيرلا 4 | روحو 4 | رارعو ه | رازهو ممد

 اهو. ظ, رارهو 0, رارهو 14 م08 نيبابو 5 6, ثيابو 1, ساو هل | اكو ه | مخو 5 ©ب

 محو 14 | ممرجو جم00. | داللا هذه ثوركاذ 14 .٠ 9 هتتوممو عمد 19. ط, هتوقو شل ٠

 10 ديق ت4 .٠ 11 ذادنب © | ةيدابلا] دالبلا ه4 | انإن] يش ه | يلبو] نيو 4 ٠

 12 اهرثكأو] اهرثكأ ه | ريب هم. خ ٠ 13 قرقلاب ه | ليج »8غ | - لصتي نأ لإ
 (38110 ٠ يلع 2: ةرضب تعا ٠
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 در, نأ ىلإ ءيط يلبج ءارو نم يضمبو يبسرافلا رحبلاب اقرش لصتي نأ

 .رصم ضرأ نم رافجلا
 اهمو ةرماع قوس اببو برعلل عمتجم اهءو ةيبلعثلا ةئيدم ةيدابلا ندم نمو

 عضومو ريجم مسر الإ اهنم يقب اف نآلا امأف ةنيدم لبق نم تناكو ةلابز ةنيدم

 ىلع ةئيدم يهف ةيسداقلا امأو نصح الو ةنيدمب سيلو نورفاسملا هيلإ يوأي
 تاذ ةريغص ةنيدم نآلا يهو سراف كولم نم ةرساكألا اهنتب ةيدابلا بنج

 لامجلل افلع تقلا اهنم ذختيو ةبطرلا اهتاعارز رثكأو ةبذع هايمو ليخن

 ةيسداقلا ةنيدمو مهتافولع نودوزتي اهنمو زاجحلا قيرط يف ةدراولاو ةرداصلا

 ةفوكلا ىلإ ةيسداقلا نمو قارعلا روغث نم رغث يهو دادغب ةنيدم برغ

 .اخسرف نوتسو دحأ دادغب مالسلا ةئيدم ىلإ ةيسداقلا نمو ناتلحرم
 ةرماع قاوسأو نسح ءانب تاذ تارفلا ربن ْئطاش ىلع ةفوكلا ةنيدمو

 اهيلابم هبشتو ريسايم اهلهأو ريثك لختنو عرازمو عايض اهلو نيصح نصحو
 نم اهلهأو حيحص اهؤاوهو ةبذع اههايمو ةسافنلاو ناقتإلا يف ةرصبلا ةينبأ

 ةميظع ةبق ةفوكلا نم لايمأ ةتس ىلعو نورضحتم نآلا مهنكل برعلا حرص
 ةيحان لك نم ةروتسم يهو قلغم باب اهل بناج لك نم ناكرألا ةعفترم
 نب يلع ربق اهب نأ ركذيو ةيناماسلا رصحلاب ةشورفم اهضرأو روتسلا رخافب

 8, ا, 1,

 1 ليج ظ | درت © ٠ ة رعب لعلم ٠ 3 ثدم] دالب 56 | ةنيدم هم. 14 | مم

 م0 | برملا ه | رماع 8, ةرماع ةمماسح ف .٠ 4 هاير 4 | نم 5: هوي. فاني | امأاو 1
 مل | اهتم ط: ايم عما. | يمم 7: ليحم 614 . 5 تلو 614 .٠ 6 بئاح 8, هضبش م

 7 تقلا] توقلا ف ٠ 8# اهئمو] هنه | مهتافلع ه ٠ 9 ناتلحرم م ةيسداقلا نمو عم.

 10 ماسلا ص .٠ 11 ةئيدم نيو هك | رمغ هزي. 14 ٠ 13 هساقللاو هك ٠ 15 ةمئترب] ةعيرم هل -

 16 رخافب] رحامب 4 | شورفم تم00. ٠

 11 5كها. 1 بارخلا ىلع مويلا ةنوكلا تفرشا دقو.



 نين

 وبأ اهانب ةبقلا هلهو بلاط يأ لآل نفدم ةبقلاب رادتسا امو بلاط ينأ

 يب ةلود يف لبق ناكو سابعلا ينب ةلود يف نادمح نب هللا دبع ءاجيفلا

 .هب هبوي ول ايفخم ةيمأ

 امبب طيحمو برغملا يلي ام اهتيشاحو ةيدابلا طخ ىلع ةريحلاو ةيسداقلاو

 بذعلا رمتلا رثكلا لخنلاو ةلصتملا نيتاسبلاو ةيراجلا هايملا قرشملا يلب امم

 ةريغص ةئيدم ةريلاو ةلحرم نم لقأ يف ةفوكلا ةئيدمو نادلبلا ناذهو قاذملا

 اهرطق نم ريكأ فلس اميف تناكو ءائبلا ةشرتفم ىرثلا ةبيط ءانبلا ةيلهاج

 كلذل ةريحلاو ةيسداقلا لهأ فحخو ةفوكلا ىلإ اولقتنا اهلهأ رثكأ نكل نآلا

 ةعفترم اهتايابجو قارعلا لامعأ يف ةلخاد اهلك ةريخلاو ةيسداقلاو ةفوكلاو

 لامع لبق نم اهلامعأ عيمح يف نورظانلاو اهلامع كلذكو دادغب ناويد ىلإ

 ش .دادغب

 رسج ىلع ةعونصم ةريبك ةرطنق امهنيبو ةلجد يناج ىلع طساو اتنيدمو
 لك ينو ىرخألا ىلإ نيتنيدملا ىدحإ نم زايتجالا دارأ نم اهيلع ربعي نفس

 نايئب نم يهو ركسك ىمست ةيبرغلا ةنيدملاو هيف بطتخم عماج امهنم ةنيدم

 ةلصتم تارامعو نيتاسبو ليخنو عرازم اهبو يفقثلا فسوب نب جاجحلا

 اضيأ يهو قارعلا طساو ىمست ةيقرشلا ةفضلا يف يتلا ىرخألا ةنيدملاو

 اهيتاسبو ةيلاع اهكومسو ةيماس اهيئابم ءاجرألا ةحيسف ءانبلا ةنسح اهتخأ لثم

 اهلهأو رابكلا متامعلاو ضايبلا مهسبالمو يزلا ناسح اهسانو ةريثك اهلاومأو

 , ©, 0, 1, خل

 1 مم5؛ بلاط يبا : هنع هللا يضطر © هل | ةبقلاب] ةلمقلاب ه | بلاط ينأ لآو يلع لآل 14
 2 دبع] ديبع 000. | كلذ لبق 6 ٠ 3 هبوب] دوي 6, ةبرت ٠4 ايم عملل. ٠ 6 ناذهو] هذهو

 <م00. | ةئيدم همي. 14 ٠.57 ةيلهاد] ةيلاخ هل | ءانبلا ةئسح 0 14 | ركلا ظ | ءانبلا عا 2: هنط»

 تا. | ريكا م ٠ 12 يبئاج] باج 5606 | ةلجالا هلل. . 13 ريس © | نم اهم زابتحالا 1ك ٠

 14 ةئيدم] ةدحاو | اهنم © | ةيبرثلا هت. ل | رسكساك 8, ركس هل .٠ 15 عرازمو لن

 مل ٠ 16 يلا 8: هرص. هما. | يف] نم عمل. . 18 ريابكلا © ٠
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 اقيننلا

 اهتيطو ةعساو اهضرأو حئاطب اهب سيلو اهريغو قارعلا لهأ نم طالخأ

 اهبلعو قارعلا دالب رمعأ نم يهو ةرصبلا ءاوه نم حصأ اهؤاوهو ةدتمم

 قارعلا لامعأ نع درفم لمع طساو يحاونو اهماوق اهبو دادغب ةالو لوعم
 .ادبأ طساو لماع مالسلا ةنيدم نمو مالسلا ةنيدم ىلإ عفترت اهلاومأو

 عبس ةرصبلا ىلإ اهنم كلذكو لحارم ينامث دادغب ىلإ طساو ةنيدم نمو
 قيرط ىلع لحارم تس ةفوكلا ةنيدم ىلإ اضيأ طساو نم كلذكو لحارم

 ىلإ ةفوكلا نمو ةلحرم ةرشع يننئا وحن ةرصبلا ىلإ ةفوكلا نمو حئاطبلا
 ةفوكلا نمو لحارم سمخ دادغب ىلإ ةفوكلا نمو ةلحرم نيرشع وحن ةنيدملا

 ةتس. ةيدابلا طخ لوأ يهو بيذعلا ىلإ ةيسداقلا نمو ناتلحرم ةيسداقلا ىلإ
 يفو موي فصن ربنا يف نابأ رهن ىلإ ةلجد عم لزنت طساو نمو لايمأ

 ضيف يف ردحنت مث لقعم رب ىلإ مث ءاروعلا ةلجد ىلإ اهنمو ةلحرم ربلا
 .ةرصبلا

 يف نوملسملا اهطتخا امئإو مجعلا مايأ يف نكت مل ةميظع ةئيدم ةرصبلاو
 ةشرفنم راهنألا هايم اهيقرشبو ةيدابلا اهبرغبو ناوزغ نب ةبتع اهندمو رمع مايأ
 اهنم رب لكلو تايرامسلا اهعيبج يف يرجي رب فلأ ةئام ىلع فين يهو
 يف يهو اهيف بصي يلا ةيحانلا ىلإ وأ هرفتحا يذلا هبحاص ىلإ بسني مسا

 اميفو لبج ىلع اهنم رصبلا عقي ثيحب الو اهبف لابج ال ضرأآلا نم ءاوتسا
 ةرصبلا نأ كلامملاو كلاسملا باتك بحاص بوقعي «ينأ> نب دمحا كح

 اهنم يقب امو ءالخ اهرثكأف نآلا امأو فينو دجسم فلآ ةعبس اهبف ناك

 8م 0, 1, هل

 ٠ ذادنب ق خ . 6 ةئيدن هسه 5 ٠  1لهأ هدت. © | اهتئيطو] اهينطو > © هب اهننطو 1
 ٠  264ليث م ردسي 11 ٠ لزني هل | ةلجدلا م28. ] نامربت ه 10 ٠ ذادغب 6 خ 8

 14 تاورم نب ةبتع ل ءا 15 يرجت 61, يرجن هل | اهنيج يف ظ: ايف ت14 . 18 كلاملا
 كلاهلاو ه
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 نب رفاسملا راجتلا ضعب ىكحو ابهيف يذلا عماجلا دجسملاب راد ام ةرامع الإ ْ

 .رائيدب لطر ةئامسمح ةئامسخو نيئالثو ةتس ماع يف اهب رمتلا ىرتشا هنأ اهلإ

 نيب ام ةفاسم وهو اليم رشع انثا هلوط ةلبألا رباب فرعي ربن امو
 دحاو ناتسب اهنأك ةلصتم نيتاسبو روصق ربا اذه يناج نعو ةلبألاو ةرصبلا

 وأ هبراقت امم ةرشك راهنأ ةدع ربنا اذه ىلإ بصنيو دحاو طئاح ابموحنو

 مرفأ امتأك هعورف ةراضنو هدودق دادتعا يف اهلخن عيبجو ريكلا يف همواقت

 ةطيحملا ةرصبلا رابنأ عيمجو دحاو موي يف هرئاس سرغ وأ دحاو بلاق يف

 هلخدي اهرثكأو ضعب نم اهضعب بعشتيو ضعب يف اهضعب بصي اهقرشب
 هايم تعجارتو رحبلا نم ءاملا لخخد دملا ناك اذإف رحبلا نم ررزجلاو دملا

 تداعو ترجحتا رزجلا ناك اذإو اهئقسو عرازملاو نيتاسبلا يف تبصف رابنألا

 ءام اهب يرحي ال ةرفتحم ةريثك راها اهنمو اهتداع بسح ىلع ةيراج رابنألا
 راهنألا هذه هايم ىلع بلاغلاو دملا عم اهيلإ ةلصاولا هايلا عدر اهلخدي امنإو
 .ةحولملا

 اهلامش يف اهنم وه لب اهتاهج ىدحإ نم ربنا اذه ىلع ةئيدم ةلبألاو

 رايدلا ةنسح رادقملا ةريغص يهو ةلجد يبرغ ىلع يترشلا وهو رخآلا ابلاجو

 مهدنعو ريسايم اهلهأو سانلاب ةرماع عايضلاو نيتاسبلا ةلصتم ةرامعلا ةعساو

 ةفض ىلع راذملاو حتفملا ةلبألا لفسأ نمو ةعدو ةهافرو شيعلا نم بصخ

 تاراجتلاو قاوسألاب ةرماع مظعلا ةبماشتم ردقلا ةبراقتم ندم يهو ةلجد

 م0, 1,

 1 دجملاب] دحسملا هب هك | راجتلا همي. © ٠ 2 اهرتشأ 6 | ابع] اهيف هى |[ تس همل4. |

 ةئامسخل هرم. هل | الطر ه ٠ 3 ةبألا] هيالا ح | ينثا ىف ٠ 4 تاتس]نيتاسب 6 | هدحاو © ٠
 6 لادتعا ه . 8 اههخدي ه . و تمحارتنت م ٠ 160 اذإإ 56 | تزمجملا 26, ترعجنا 1
 ترحجنا 4 ٠ 11 اهنءو] ابو 14 ٠ 13 ةحولملا (7) ةملص ه4 . 14 دحأ تمل. ٠ 15 رهو
 يقرشلا هرج. 14 .٠ 16 عايضلاو هس. 5 ٠ 17 ةبألا] هبالا ح | متنملا] جنقملا 5, حيفملا © |

 رادملاو جمل4. ٠ 18 ةبراقتن] يف براقتت 1ى | ردقلا] رادقملا ه | ةيباشتم] يف هباثنتو 14 ٠



 نكن

 .ةرامع عسوأو الهأ ىنغأو اقلخ رثكأو اردق اهنم ريكأ ةلبألاو

 ةرومعم ءام حئاطبو ةريبك ماجآ اهارقو اهتارامع نيبو ةرصبلا دودح يفو

 اهراجت مادتراو اهرعق برقل عسفادملاب قراوزلاو تايرامسلا اهلع ريستو

 تارفلاو ةلجد تلمحف ءاتشلا تاقوأ يف راطمألا تداز اممرو بارتلاب

 .رخآ تمدرو اعضوم اهنم ترفحف اهلويس راهنألا هذه يف تبصو

 نصح نادابعو اليم نوثالثو ةتس يهو ناتلحرم نادابع ىلإ ةرصبلا نمو

 سرحمو طابر وهو ةلجد هايم عيمج لصي هيلإو رحبلا طش ىلع رماع ريغص

 عستت كانه ةلجدو ةلجد نم ةيبرغلا ةفضلا يف نادابعو رحبلا اذه قارطل

 تابشخلا هذهو لايمأ ةتس تابشخلا ىلإ نادابع نمو اريثك ضرألا هجو ىلع

 رحبلا رعق يف ةزورغم تابشخ يهو ةلجد بصمب سراف رحب لصتم ىلع

 قروز مهعمو رحبلا سارح اهلع سلجيو ةمدنهم حاولأ نم بصانم اهيلعو

 .لحاسلا ىلإ نولزني هبو تابشالا هذه ىلإ هيف نوبكري
 اتثام هضرعو سرافل رسيألاو برعلل نميألا هطش يسرافلا رحبلا اذهو

 تابشخلا نمو اعاب نينامث ىلإ اعاب نيعبس نم هقمعو لايمأ ةرشعو ليم
 ةرصبلا نمو لايمأ ةرشعو ليم اتئام برعلا طش يف نيرحبلا ةيندم «رجه» ىلإ
 ءام لحاسلا قيرط يف سيلو ةلحرم ةرشع ىدحإ ةداحلا ىلع نيرحبلا ىلإ

 وهو مهعم ةلومحم مههايم برعلا لئابق يف ةلحرم ةرشع ينام نم وحن وهو
 ةلحرم نيرشع نم وحن ةنيدملا ىلإ ةرصبلا نمو فوخم هنأ ريغ كولسم

 م6ب14

 1 ةلبألاو] هليالاو 4 ٠ 2 اهترامم ه | ةريبك] ةربثك 14 | ءام هس. ه ٠ 3 اييلعز اهيلإ

 ©6000. | مقادملاو 8 ٠ 4 بارتلاب] لويسلاب 61, لويسلا | ةلسدلا عمل0. ٠ 5 تبصف هل |

 رخآ] امضوم 14 ٠ 6 ةلحرم خ4 ٠ 7 لصت 64 | ةلحالا 004, .٠ 8 قارلتل] قارطا هل

 ةلحدلا 1 | ةلجدو] ةجد ه | كانه متت 14 ٠11 ةدلنبم] ةدنمم © | هعمو ل . 12 بكري
 م | هيف هدب هل | لزني ٠ 13 برغل | ريألاو] رخالاو 8, رسبالا رخالاو ت14 ٠

 15 برغلا صف ٠ 18 ريغ] الا © ٠
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 نك

 ىلإ نيرحبلا نمو ةرقنلا ندعم برقب ةفوكلا قبرط عم «قيرطلا» يقتليو

 .ةلحرم ةرشع سمخ نم وحن ةنيدملا
 اهيف ءام ال ةلحرم (ل) ىلإ نادابع نم نيرحبلا ىلإ ةرصبلا نم قيرطلاو

 ةلحرم ناينح ىلإ مث ةلحرم اجفرع ىلإ مث ةلحرم ةثودحلا ىلإ مث اهب رماع الو

 ىلإ مث ةلحرم ءاسحألا ىلإ مث ةلحرم ةحلسم ىلإ مث ةلحرم ىرقلا ىلإ مث

 عضاومو سارم اهلك لحارملا هذهو ةلحرم رجه لحاس ىلإ مث ةلحرم صمح
 .دحاو ناكم ين نورقتسي ال ةلاحر برعلا نم موق اهرماعو اهيف ءام ال

 دالب يهو لاوأ لباقت يسرافلا رحبلا ىلع ةنيدم يهف ءاسحألا امأف

 .اهفرصت ين اهب موقت قاوسأ اهببو ةريغص اهنكل ةنسح ةنيدم يهو ةطمارقلا
 فيطقلا نيبو ةريبك اهتاذ يف يهو رحبلل ةرواجم اهنإف فيطقلا ةنيدم امأو

 يسرافلا رحبلا ىلع يهو ناموي صمح ىلإ فيطقلا نمو ناتلحرم ءاسحألاو

 ةرصبلا ةيحان ىلإ فيطقلاب لصتيو ةريبك ةلحرم ةشيب ىلإ فيطقلا ةنيدم نمو

 صاصحختأ هب امنإو ةئيدم الو نصح هب سيل يأ هيف ةرامع ال لصتم رب
 .ةعيبر رماع نومسي برعلا نم موقل

 ةرازلاو ةشيبو ءاسحألاو فيطقلاو صمحو رجه اهم نيرحبلا ندمو

 كلذو لاوأ ةريزجم نيرحبلا تيمسو ةيطخلا حامرلا اهلإ بسنت ىلا طخلاو

 يهو ىرجي برعلا رب ىلإ اهلمو ىرجم سراف رب نيبو اهنيب لاوأ ةريزج نأ

 نوعبرأو ليم ةئامسمخ ةرصبلا ىلإ اهبنمو اضرع لايمأ ةتسو الوط لايمأ ةتس

 م, 0, 1, ذ

 1 ىقتلتو 6 | ةرقنلا] ةرقبلا 0004. ٠ 3 موو: نيرحبلا : تادبع ىلع 614 | «-> هم

 1 . يل ةثودحلا] ةبودحلا 5, هيودحلا 6, ةبودحلا 1, ةدودحلا ه | احمرع 50 1, احبورغا ه |

 تائيح ©, تانيح 1, كاسح مهل ٠ 6 سارنإ لجارم 1ذ | مضاومو هرب. 1م .٠ 7 مم5( اهيفز

 سارمو 144 | اهرماعو] اهرامتو 1 | هلاجر هل ٠ 9 اهبو] اهب 8 | اتانرصت ه4 ٠ 10 - فيطقلا نيبو

 ناتلحرم هون. ه ٠ 12 هشب 0 1, هشين خ ٠ 13 هب 21.] هيف خ ٠ 15 هشييو 614 .٠ 16 يطخلاو

 000. | نيرحبلا ةهجلا 1, ئرحبلاب ةهملا 4 . 17 رب ني. © ٠ 18 اطرع لايمأ ةتسو] اهلثم اطرعو

 61, كلذك اضرعو هل ٠
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 نانو

 .اليم نرعبرأو ناتثم كراخ ةريزج ىلإ لاوأ ةريزج نم اضيأ نأل اليم

 موركو ريثك زرأو عورز اهبو لايمأ ةثالث يف لايمأ ةثالث كراخن ةريزجو

 .ةبيصخ باشعألا ةريثك ةنسح ةريزج يهو لخنو

 ةرماع يهو نيرحبلا ىمست ةريبك ةئيدم اهب ةلسح ةريزج لاوأ ةريزجو
 ةبذع اههايمو ةريثك ءام نويع اهبفو لخنلاو عورزلا ةريثك ةبيصخ ةئسح

 يف اهلكو راذغ نيع اهنمو ةغليرم نبيع اهبلمو ناديز وب نيع ىمست نبع اهنم
 اهيلع نحطت ةعافد ةعرتم ةعبان ةريثك هايم نويعلا هذه يو دلبلا طسو

 ةريبك نيع اهنأ كلذو اهرصبمل بجع ابف راذغ نيع ةامسملا نيعلاف ءاحرألا

 فشي اهقمعو اهنم جرخم ءاملاو اربش نيتس ضرع يف مفلا ةريدتسم اردق

 هودجوف اهمف ولع ءاملعلا قالحو نوسدلهملا نزو دقو ةماق نيسمخ ىلع

 اهنأ نومعزب ةهجلا هذه يف يتلا دالبلا لهأ ةماعو رحبلا حطسل ايواسم

 هيف كشي ال لاحمو طلغ اذهو كلذ يف مهنيب فالتخا الو رحبلاب ةلصتم

 قاعز راح رحبلا ءامو دراب يهش ذيذل بذع ولح اهؤام نيعلا نأل

 .رحبلا ءاك احلم اهؤام ناكل اومعز اك تناك ولو

 ةناتمو هلدعل نيلحاسلا لهأ هيضر دقو هسفنب مئاق ريمأ ةريزجلا هله يو

 .نحلاب مايقلاو لدعلا يف هلثم وه نم الإ تام اذإ هناكم يلب الو هنيد

 راجتلاو ةئيدملا هذبب نوئكاس رحبلا يف نيصاوغلا ءاسؤر ةريزجلا هذه ينو

 رهشألا اب نوميقيو ةريثكلا لاومألاب راطقألا عيمج نم اهيلإ نودصقي

 ةمولعم رجأ ماوسأب نيصاوغلا نورتكيف صوغلا تقو نوكي ىتح ةريثكلا

 8,0, 1, خل

 1 كراح 561 | ناتئم] ليم اتثم 65 ٠ 2 كراح 81 ٠ 4 ةرماع - لاوأ ةريزجو

 ةييصخ ةئسح ن0. 614 .٠ 6 ناديز وب نويبع 6 | ةتايرم كيع اهنمو همي. © | ةقليوم 5,
 ةعلي رم 1, ةلعي رم هل | اينمرو] يهو © ء 9 ةغبا © | ةقاند 14 ٠ 160 ءايلعلا نع قاذحلاو

 م4 .٠ 11اذه © . 13 ولح بذع ل . 14 تناكل حل | احلم همس. خ . 17 نيتكاس 1 ٠
 19 نوركيف © ٠
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 تشغأ رهش يف صوغلا نامزو ةلامألاو صوغلا لضافت ردق ىلع لضافتت

 نم دحاو لك ىركأو ساطغلل ءاملا امصو كلذ ناوأ ناك اذإف رذتشو

 جنود يتئام نم ديزأ يف ةنبدملا نم اوجرخن نيصاوغلا نم هبحاص راجتلا
 لك يف اماسقأ راجتلا اهعطقيو ءاطو هئاشنإ يفو قروزلا نم ركأ جنودلاو

 بكرملا نم همسق ىدعتي ال مهنم رجات لكو ةتسو ماسقأ ةسمخخ اهنم جنود
 نم لقأ هتمدعن ىلع هترجأو هلمع يف هب نواعتي بحاص هل صاوغ لكو

 ةنيدملا هله نم نوصاوغلا جرخمو ىفصملا نواعملا اذه ىمسيو ساطغلا ةرجأ

 اهلوفرعي عضاوم مهلو رهام ليلد مهعمو مهجورخ تقو يف ةلمج مهو
 اهيلإ لقتنتو اهف لوجت يعارم فدصلا نأل ايف ؤلؤللا فدص مهدوجوب انايع

 نوصاوغلا جرتخ اذإف اهنايعأب ةمولعم رحخخأ ةنكمأ ىلإ رخآآ تقو يف ابنع جرختو
 ىدعتت ال افوفص مييكارم يف هفلخ نوصارغلاو ليلدلا مهمدقت لاوأ نع

 يتلا عضاوملا كلت نم عضومب ليلدلا رم املكف هقيرط نع جرخت الو هيرج

 دجو نإف رظنو رحبلا يف سطغو هبايث نع ىحنت قلؤللا فدص اهب داصي
 بكارملا عيمج تطحو ىبرأو هجيود عالق طحب رمأو جرت هيضرب ام

 قمع نوكي عضاوملا هذهو هصوغ ىلإ صاوغ لك بدتناو تسرأو هلوح

 درجتي صارغلا نأ مهصوغ ةفصو اهنودف نيتماق ىلإ ميق ثالث نم اهيف ءامل

 وهو لجنتلخلا هفنأ يف عضيو ريغ ال هتروع رئست ةرتسب ىقبيو هبايث نع
 عمجم ةنشمو انيكس هسفن عم ذخأيو هفنأ هب دسي جريشلا نهدب باذم عمش

 عبر نم هتزو رجح مهنم صاوغ لك عمو فدصلا نم كانه هدجب ١' اهيف

 8,0, 1, ذل

 2 ساطنلل] صوغل 18 .٠ 3 جنود 1 ٠ 4 حلودلاو 1 ٠ 5 حنون 1 ! بكارملا خ٠

 6 نواعتب] قلعتي ه4 .٠ ©8 ةلجج يف 0 + و اهئايعأب 61, اهنايعأو اهنالعأب ه | فدصل] فدسلا
 6 | عارم م94. . 11 لوأ ك | ىدمتي 4 ٠ 12 جرخي ك ٠ 13 ىحنتو ه .٠ 14 مالت
 هجنود] هعالق ق184 | (هحنود 1) هجنود ىسراو 614 . 17 ركب ©, ةرتس يف 1 | ريغال

 هرتلب 014 ٠+
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 جنودلا بنج عم ءاملا يف هيلديف قيثو قيقر لبحي طوبرم هوحن ام ىلإ راطنق

 ءاملا يف هسفنب صاوغلا ىلختيو اقيثو اكاسمإ هديب هبحاص لبحلا كسميو

 نم لبخلا هبحاص لسر مث هيديب لبحلا كسميو رجحلا ىلع هيلجر لعجيف

 هيلع صئاغلاو رحبلا رعق لصي ىتح اعرسم رجحلا لزنيف ةدحاو ةعفد هدي

 سلجو رحبلا رعق ىلإ لزن رحبلا رعق يف رقتسا اذإف هيديب لبحلا كسع

 فدصلا نم كانه دجو ام عمجو همامأ ام ىلإ رظنو ءاملا يف هينيع حتفو

 ال رجحلاو هبراق ام ىلإ جردنا الإو ناك هتنشم تألتما نإف ركو لجع يف

 لبحلا عم دعص اريثك مغلا هكردأ نإف هلبح كاسمإ نع هدي كرتي الو هقرافي

 اذإف هبلطو هصوغ ىلإ مجريو حيرتسي ىتح هسفن درتساو ءاملا هجو ىلإ

 نم ايهيف امم ةئشملا غرفو جنودلا ىلعأ نم هبحاص اهبسذتجا هتنشم تألتما

 فدصلا ناك نإ صاوغلا ىلإ رحبلا يف اهداعأو بكرملا نم همسق يف فدصلا

 رحبلا يف نوصاوغلا مث اذإف هبلط نوكي هل دوجولا ردق ىلعو اريثك كانه

 بحاص وهو يفصملا بدتناو اومانو اورثدتو مهايث اوسبلو اودعص نيتعاس رادقم

 هرخآ ىلع ينأب ىتح هيلإ رظني رجاتلاو فدصلا نم هعم ام قشيف صارغلا

 رصعلا دنع ناك اذإف بوتكم ددعب هسفن دنع هرصيو هنم رجاتلا هذخأيف

 نوموقي مث حابصلا ىلإ مهتليل اومانو اوشعتو هوعنصف مهماعط ىلإ اوبدتنا

 نوصوغيو نودرجتيف صرغلا تقو نيحب نأ ىلإ امنولكأي ةيذغأ يف نورظنيو

 الو هريغ ىلإ اولقتلا هفدص اونفأ ناكم نم اوغرف املكو موي لك اذكه

 م 0,1

 1 هوحن ام ىلإ] هرحن وأ 614 | مدو6 قيثو : ديج هل | مثودلا 81 ٠ 2 لبحلا كيو هديب

 هل. 014 ٠ 3 هبحاص هور. 1 ٠ 4 لزتيف] دتمين © | اعرسب] ةعئد 1, ةدحأو ةمند خ ٠ 5 لن

 رحبلا رمق ىإ] رمقلا ىلإ هتع لزن 6 1, رمقلا لإ هيلع ل ف ٠ 6 ميججو 1 ٠07 جردت كف ٠

 8 هلبح يف كامإ نع ©, لملا ندآ4 ٠ 9 مجريف 4 ٠ 10 حئودلا 201 | اممإ امب ق ٠

 11 بكأرملا © | نإو © ٠ 12 هل هبلك 14 ٠ 15 ذخأين حل | دنع مم.] مم 14 ٠ 18 اذكه]

 اذه ه | انكو] قبو 14 ٠
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 نيكل

 عمجلا يف لاوأ ةريزج ىلإ نوفرصني مث تشغأ رخآ ىلإ لاحلا هذبب نولازي

 ابنم ةرص لك ىعو مهررص يف رهوجلا نم مهعم امو هيف اوجرخ يذلا

 نم ررصلا كلت تذخأ اولزن اذإف عباطب ةعوبطم يهو اهحاص مسأ بوتكم
 عمتجا عيبلا موي يف ناك اذإف هتمذ يفو يلاولا ضبق يف تراصو راجتلا

 مساب يعدو ررصلا ترضحأو هلاك دحاو لك ذخأف عيبلا عضوم يف راجتلا

 يف ام بصو ةدحاو دعب ةدحاو اهمتاوخ تضفو اماحصأ نم دحاو لك

 اهل ليبارغلا كلتو ليبارغ ةثالث هتحن عوضوم لابرغ يف ؤلؤل نم ةرصلا

 نحص يف اهلم عون لك كسميو طسوتملاو قيقدلا اهنم لزني ريداقع نيعأ
 رهوجلا نم ظلغ ام الإ ىلعألا لوألا لابرغلا هجو ىلع ىقبي الف لابرغ

 ثلاشلا لابرغلا ىلع رقتسيو طسوتملا ؤلؤللا يناثلا لابرغلا هجو ىلع ىقبيو

 هنامثأ قحتسمو هماوسأب هيلع ىدانيو اهلم فنص لك لزعي مث قيقدلا ولؤالا

 ضبقو عاب هريغ نم اهعيب ءاش نإو هيلع تبتك هتعلس رجاتلا بحأ نإف
 تبجو يلا مزاوللا يدؤي نأ هيلع نوكي امنإ هعاتم ىرتشا اذإ رجاتلاو هلام

 دحأ لك لصفنيو راجتلا نم نوصارغلاو نيصاوغلا نم راجتلا فصتتيو هيلع

 .ادبأ اذكه لباقلا ماعلا يف كانه ىلإ نودوعي مث سانلا فرصنيو دحأ لك نم

 رحب يف اهعضومو يناثلا ميلقإلا ين اهانركذ يتلا شيك ةريزج بحاصلو
 ناويد يف هل ضبقي مولعم ءيش نيصاوغلا نولماعي نيذلا راجتلا ىلع سراف

 سيفنلا يلاغلا رهوجلا نم دجو امو ةبيرض كلذب هيلإ ثعبيو مهنم عيبلا

 8, 0, 1, ة

 ٠ اعدو ه 5 ٠ ةراجتلا | ممتجاو ك 4 ٠ © اذبم ل | اتشغأ كت ٠ا2 لك هس. 1

 ةرملا] ررملا | هتمت] ىلإ رخآ هتمتو لابرغ تحت 14 ءا 8 نسص هدول 57 .٠ م دمب تيص. ه4
 كانلاز رخألا نقب 10.٠ و لوألا هص.ى14 | ىلعألا هسه | الإ مص.6ه .٠ 14[
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 عيبلا يف مهقرافي ال لدعلاو نيئموملا ريمأ مساب هسفن ىلع هبتكو يلاولا هكسمأ

 .املظ وكشي الو دحأ مهنم ماضي ال ىتح ءارشلاو

 سراف رحب لهأ هفصي ام ىلع فدصلا اذه يف الخ هبح نوكتي رهوجلاو

 يف ائيش هنم نوصاوغلا دجي مل ناسين رطم رطمب مل نإو ناسيئ رطم ءام نم

 . مهأيب هيلع قفتم حيحص روهشم ءيش مهدنع اذهو كلت مهتتس

 اهميلعت يف لارمألا اهبلع قشتيو ملعتت ةعنص سراف دالب يف صروغلاو

 يف مهام لجرلا نأ ىتح مهئاذآ ىلع مهسافنأ در يف نوبردتي مهنأ كلذو

 كلذ نم نوجلاعتي مث ةداملا امبنم ليستو طلستتو هانذأ مزتت هميلعت لوأ

 هبحاص ريع مهنم دحاو لكو ءاملا تحت مهربصأ ةرجأ مهالعأو هنم نوؤريف

 .ريصلاو ةفرعملا يف هقافو همدقت نم لضف ركتي الو هروط ىدغتي الو

 وحن هتنكمأ نإ مث هتنكمأو قاؤالا صياغم عيمج يسرافلا رحبلا اذه ينو

 اهرثكأ اهنم انركذ دقو صوغلاب ةروهشم اهلك ةدوصقم ناكم ةئامثلث نم

 رحم صياغمو رئازجلاو روحبلا لحاوس نم اهعضاوم يف اهتنكمأ ركذ .دنع

 دقو ةينميلاو ةيدنهلا روحبلا رئاس نم بلطلل ادوجو نكمأو اعفن رثكأ سراف

 .ةيافك لب ةغلب هيف ام كلذ نم انركذ
 لاثكلا ىلع اهتاقرطو امتافصو دالبلا ركذ نم هيف انك ام ىلإ نآلا عجرنلو

 ىلع ةماميلا ىلإ مث نيرحبلا ىلإ ةرصبلا نم قيرطلا ةفص كلذ نمف هللا لوح

 نع جراخلا نأ كلذ نمف راجنلا هكلسي ام اليلقو برعلا قيرط وهو ةيدابلا

 ةلحرم ةمظاك ىلإ م ةلحرم ءام نيع هيف ءارحصلا يف لزئم ىلإ ريسي ةرصبلا

0 اال ا
 غ

 82ب 0 1, ه

 2 ماضيإ مظي 4 ٠ ة4ارطمه ٠ 5 هيش هم, 6 ٠ 6 دالب يف] دالس © .٠ 8 هملمت

 ملل | امهنم] هنم 6 | كلذ دعب نم ك1 ث 9 هنم 0ر6. 014 | مهتم هس. شل ٠ 12 ثالث

 8 | تاكم هه 010 13 نكذ هوب هل | يعبلا 14 ١ 15 لب ةغلب هصب 14 م 16 مجرتلت

 ©6148 .٠ 17 هتونو ىلاعت هللا لوحي  ءا 19 ةلحرم هب 14 ٠
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 وهو ءاعرقلا ىلإ مث لزنم ىلإ مث لزنم ىلإ مث ءارحصلا ين لزنم ىلإ مث
 ةلحرم نامصلا ىلإ هنمو ةلحرم برع لزنم ةفخط ىلإ هنمو برع هيف لزنم
 ىلإ مث هيف ءام ال لزنم ىلإ مث ءام هيف لزنم ىلإ مث برع هيف لزام وهو

 ىلإ مث لزنم ىلإ اهنمو نبرحبلا دالب ينرغ نم يناريلا ىلإ مث ءام هيف لزتم

 دقو ةماميلا ةمرضح ىلإ مث لايسلا ىلإ مث ةيملس ىلإ مث لزنم ىلإ مث لزنم
 .فلس اميف دالبلا هذه انركذ

 زاوهألا اهبنمو ناتسزوخ ضرأ نادابع رحب يف ةلجد عضوم يرش ينو
 رومعملا رصملاو ريبكلا رطقلا يهو رهشزومربب فرعت زاوهألا ةنيدمو

 تارامعو تاراجتو قاوسأ ابو روكلا رئاس اهلإ بسني يتلا ةنسحلا ةيحانلاو

 سراف لئابق نم طالخأ سان اهفو ةمج تاريخو ةراد قازرأو ةلصتم

 ةبسكم عئاصمو ةرفاو عئاضبو ةريثك لاومأ مهل ريسايم اهب ةرضحتملا برعلاو
 .دغر بصعخو نكمم شيعو

 ةئيطو ضرأ هذه ناتسزوخ ضرأو ناتسزوخ دالب ةدعاق يه زاوهألاو

 هايملا ةريثك ءاجرألا ةلهس يهو حبحص اهؤاوهو حبسف اهعضوم ةيرث ةنسح

 روباس يدنجو رتستو مركم ركسعو زاوهألا اهنم ةرماع ةريثك اهدالبو

 نايبو جذياو سرفلا قرود اهمساو قرسو ناقرسملاو زمره مارو سوسلاو

 بوقرقو ىرغصلا رذانمو ىربكلا رذانمو ليبكنس قوسو انصبو ىجو

 م, 0, 1, ذل

 1 ءاع'رفلا 5, اعرفلا 61, اهرملا ه4 ٠ 2 برع هيف ةلخط لإ هنمو هن. 014

 4 اهيبرغ نم نرعبلا دالب نم ص14 ٠ 5 هيلس خخ | لايسلا ةو.م | همرقح»

 7 زاوهألا لإ اهنمو 6 ٠ 8 زاوهألا ةئيدمو] زاوهألاو 6 14 | رهكزمهب 2[, ريكزمزوب © |

 روسملا فورمملا 3 خ3 ٠ 9 بست 6 14 ٠ 10 ةمءاجإ] ةعباج حك . 14 ةنسح هر. 14 | ةيرث]
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 ءاعبرألا قوسو مزأو ةخركو نودربو ثوتمو ىربت ربو ناويلكو بيطلاو

 .ناناميلسو نايسابلاو رحبلا ىلع يدهم نصحو

 اهراهنأ ربكأو ةلئاس راهنأو ةريزغ ةيدوأو ةيراج هايم ناتسزوخ ضرأبو

 ةيحان نم لابج نم هعبنم بيجع رهن وهو زاوهألا ليجد ىمسيو رتست ربن

 بئاجعلا نم وهو كلملا روباس هلمعب رمأ يذلا ناورذاشلا هيلعو روللا

 يف ماقأو ايلاع اقيثو اناينب نيتفضلا نم رتست مامأ ىنب هنأ كلذو ةروهشملا

 عم هاواس ىتح ةيزاجحلا دمعلاو ميظعلا رجحلاب اًمثوم ادس ءاملا ىرجم ردص

 زشن يف رتست نأ كلذو رتست ءازإب راص ىتح ءاملا هب عدتراو هئانب يفض

 ركسع ءارو نم ربا اذه يرجو اهبدي نبب عدترم, ءالاو لاع ضرألا نم

 عقيو يدهم نصح ىلإ ةردسلا ربن ىلإ يهتني ىتح زاوهألاب رميو مركم

 ابرغم رميف ناقرسملا ربأب ىمسي ربل رتست ربل نم جرخيو رحبلا يف كانه

 نيرشع نم وحن ريبك رسج كانه هيلعو مركم ركسع ةنيدم ىلإ يهتني ىتح

 زارهألاو مركم ركسع نيبو زاوهألاب لصتيو رابكلا نفسلا هيف يرجو ةنيفس

 كانه ربع رهشلا لوأ يف هتدايزو دملا يف ءاملا ناك اذإف ءاملا يف اليم نوثال

 الو فجي هب ءاملا نأل هيف ريسلا بكارملا نكمي مل رزجلا ناك نإو بكارملاب

 هلام نم عيضي ال ربلا اذهو يرحلا لاصتا نع ةعطقنم ددع الإ هنم ىقبي

 بصقلا تالغ هب ىقست كانه نيضرألا يقس يف هلك فرصتي امنإو ءيش

 يف يرسجيو ةرومحملا عرازملا رئاسو نيئاسبلاو لخنلاو بوبحلا بورضو

 تحس ااا

 5 ب 1, هن
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 عيمجو سرافو ناتسزوخ نيب زيمملا دحللا وهو باط ربل ناتسزوخ بونج

 ةفضبو نابورهم نصح دنع رحبلا يف بصنتو فلأتت اهلك ناتسزوخ هايم

 نم ةيواز نع اهبلإ يهتني ام الإ رحب ناتسزوخ ضرأب سيلو يدهم نصح

 سراف رحب نم ريسي ءيش وهو نادابع ءاذحن ناناميلس برق ىلإ نابورهم دح

 الإ لابجلا نم ءيش اهب سيلو لمر اهضرأو لوهس اهلك ناتسزوحس ضرأو

 .ةيلاع ريغ جاجفو لوهس اهلك اهنإ ةلمجلابو رتست يحاونب ناك ام

 اهيلع نودراولاو اهنع نورداصلاو اهلهأب ةرماع ةئيدم ناقرسملا ةنيدمو

 بطرلا اهيفو لخنلا مهرجش رثكأو ةريثك قازرأو شياعم مهلو ريثك

 دجو ناقرسملا ءام هيلع برشو ناسنإلا هلكأ اذِإ نطلا ىمسملا فوصوملا

 رئاسو ريشكلا ءيبثلا ريعشلاو ةطنحلا نم مهدنعو ءاوس رمخلا ةحنار هيلع

 هنوئحطي مهو زرألا مهدنع بوبحلا رثكأو اهب ةدوجوم بروبحلا عارنأ

 تالغ نم ناقرسملابو ةطنحلا ىلع هنولضفيو. هنولكأي ازيخ هنم نوذخستيو

 .كلذ نم قافالا رئاس ام قوفي يذلا ريثكلا ءىشلا بصقلا

 طالخأ اهلهأو لضف لكل ةعماج ريش لكب ةرضاح ةليلج ةئيدم سوسلاو

 لك ىلإ هب زهجتيو ريثك ءيش لك هنم اهب عنصيو ركسلا دالب نم يهو

 زخلا نم اب عنصيو اهيلإ بسنيو ناسارخ ىصقأ ىلإ هلضاف لصيو قافآلا
 .ةريثك هكاوف امو ةليلج لك قيتعلا

8, 0, 1, 

 2 فلأتت همص. هل | بصتو ل | ناّنوءرهم 8, تايورهم 61 ٠ 4 نايورهم 51 | وهرز

 يهو هل | سراف] تاداع ت14 .٠ 6 رتسد »6 .٠ 5 ناقرثملا ه4. | اهنع] اهنم ه |

 اهيلع هرم. © .ك ٠ 8 مهلو] اهلو ©, هرب. هك 209 فوصوملا هب هل | نطلا] نيعلا © |

 ناقرشملا ءه44. ٠ 10 ريثثكلا ءيثلا د عاونأ رئاسو همي. © . 11 اهب] اهيف » ٠ 12 تاقرثملابو

 م14 .٠ 13 بصقلا] بنعلا ه | يذلا هس. ح | قافآلاو دالبلا لش . 15 بسليو - مئصيو

 اهيلإ هج. © | ءىش لكنهم ٠
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 انا ن

 رسج اهلو ناقرسملا رب ىلع ةنسح ةريبك ةئيدم مركم ركسع ةئيدمو
 قازرأو قاوسأ امو سانلا طالختأو راجتلاب ةرماع يهو هفصو انمدق

 ةقرو ردق ىلع براقعلا نم فنص اببو ةلصتم عرازم اهلو تاعانصو

 مسي ام لقو هنيحل تام ادحأ تبسل اذإ ةرارجلا ىمست امترفصو ناذجتألا

 زمره مار ىلإ مركم ركسع نمو ةلحرم رتستو مركم ركسع نيبو هتبسل نم

 بايث نم اهب عنصيو رجاتمو قاوسأ اهبو ةليلج ةرماع ةنيدم يهو ناتلحرم

 ىلإ مركم ركسع ةنيدم نم كلذكو عضاوملا نه ريثك ىلإ لمح ام مسير لا

 .فافخ لحارم عبرأ زاوهألا ىلإ قرودلا نمو لحارم عبرأ وحن قرودلا

 اهرجاتمو لمح سانلا طالخخأ نم اهبو اهلهأب ةرماع ةئيدم قرودلاو

 .اهنم نيتلحرم ىلع نايساب ةئيدم اهبرغبو قاتسرلا ةئيدم ىمستو ةريثك

 يهو نيفصن ريصيف ربن اهقشي ةرماع ربكلا يف ةطسو ةنيدم نايسابو

 .ابرغ ناتلحرم يدهم نصحو نايساب نيبو اهجراشو اهلخاد نم ةئسح ةجرف

 عفت ري ءاملاو ضرألا هجو نع ةعفترم هركذ انمدق اك يه رست ةئيدمو

 يف يلقرحلا لاقو لايئاد توبات لاقي اميف رتست ربابو اهباب ىلإ ناورذاشلا يف

 ' باتكلا لهأ ناكو روكذملا ربقلا اب دجو يرعشألا ىسوم ابأ نإ هباتك

 هذحأف اويدجأ اذإ رطملا هب نوقستسيو هب نوكربتيو مهعماجم ىلع هنو ريدي

 ثالث هيف لعجو اناجلخ سوسلا باب ىلع يذلا رهلا نم قشو ىبسوم وبأ

 اهلك اهنم قئوتسا مث رربقلا دحأ يف توباتلا كلذ نفدو رجاآلاب ةيوطم روبق

5 0, 14 

 1 نانرثلا 044. | رسج] ربخ 4 ٠ 2 انمدت امك © | هفصو] هركذ 614 | سانلا نم

 ل ٠ 4لي] سلختي 14 ٠ 5 مركم همس. هل شدو 88 . 6 قاوسأ هم. © | رجاتم

 © ٠010 تايشانلا م04. | حمو اهنم: اهنم نيتلحرم ىلع نايشالاو ممم. © ٠ 11 تايشانلاو

 عم00. | يف هم, ل | ريغص رهن ف | نيفصل] نيرهن ل . 12 ثايشانلا م24. | ايرغ هدم

 مل ٠ 13 صسد 6 . 14 رثسد 0 . 16 مهنيب هنوردب 14 ٠ 17 يلا ح ٠
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 كلا

 روبقلا كلت رهظ ىلع ريثكلا ىرألا كلذ بلق ىبح ءاملا اهيلإ حتف مث اهامعو

 دجو ربهنلا رعق ىلإ لزن نم نإ لاقيو اذه انموي ىلإ اهيلع يرحم ربلاو
 ناكرب وهو ناورذأ لبج سراف دح ةهج يف كسآ مخاتي امو كانه روبقلا

 لبحي هيبش لبجلا اذهو هيف ادبأ أفطي ال ناخدلاو ارامنو اليل اب فذقي ران

 نقتملا رظنملا بيجعلا جابيدلا رتستب منصيو ةيلقص ةريزج يف يذلا رانلا

 لمعت ةوسكلا نإف نآلا امأف ةبعكلا ةوسك اب لمعي اذه لبق ناكو ةعنصلا

 عبرأ قرشملا ةهج يف جذبا ىلإ ركسعلا نمو ةنس لك لمحت اهنمو قارعلاب
 لصتملا لبجلل ةمحاتم ناكملا ةطيسب ةعقرلا ةجرف ةبيجع ةئيدم يهو لحارم

 اهلإ بلج امم ةقفان قاوسأو ةفرصتم لاومأو عئانصو رجاتم ايو ناهصإب

 .ةريبك ةلحرم روباس يدنج ةنيدم ىلإ رتست. ةنيدم نمو

 يهو ةعينم ةنيصح ةنسح ضرألا نم زشن يف روباس يدنج ةنيدمو

 تارامع اهلو هايمو ةريثك عورزو ل اهبو اهريخم اهرواج نم ريمت
 نمو تافرصتملا ةقفان عئاضبلا نم بورضل ةعماج قاوسأو هكاوفو بصخو

 .ةلحرم سوسلا ىلإ روباس يدنج

 تانجو نيتاسب اهلو ةرضحنتم اهنكل ادج ةريبكلاب تسيل ةنيدم سوسلاو

 .اهفصو انمدق ام" ريثكلا ركسلا هنم لمعي ريثك بصقو لختو
 يف ينوقرقلا مقرلا اهيلإ بسني يتلا ةنيدملا يهو ةلحرم برقرق ىلإ اهنمو

 دجوي ام اليلقو درخ ىمسي بهذلاب نيعم جابيد ابب لمعيو ضرألا عيمج

 م 0, 1, خ

 1 اهيلإ] اهيلع 14 ٠ 3 كسآ] كشا عمل, | دح هس. 14 | لبخ هس. هل | تاوئرذا
 م .٠ 4 ًانلدي] أدهي 014 | هيف هنت. ل ٠ 5 ره يذلا © | ةيلقص ةريزج يف] ةذقصب 1 هل |

 رتسدب هم00. ٠ 7 جذنا ظر حدنا ©, حسا 1, حدمأ هل ٠و9 ذقفان ةنرصتم 14 | ام] امب 1 ٠

 10 رتسد 8 . 12 ةريثك ا ل] عورزو ريثك لخن 014 .٠ 14 سولا ةئيدم © ٠ 16 ليخنو

 4 | هفصو 1, هنصب هل
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 ا

 ةنيدمب ام لشم بوقرق ةئيدمبو ينوقرقلا جابيدلا وهو ضرألا قافآب هلثم
 بايشلا رئاسو زوزخلاو جابيدلاو للحلا جيسنل ناطلسلل زرطلا نم سوسلا

 .نمثلا ةيلاغلا ةسيفنلا

 تسيلو ةلحرم ىلع بيطلا ةنيدم لامشلا ةهج يف بوقرق ةئيد لصتيو

 عنصيو تاكربلا تاتشأل ةعماج تاريخلا ةريثك تاذلا ةنسح يه امنإو ةريبكب

 ككت دعب اهلثم مالسإلا دالب ين دجوي ال ةينيمرألا ككتلا هبشت ككت اهب
 ىراجي ال عئانصلا نم ريثك اهب عنصيو ةمكحم ةنيمث تاناكريو ناسح ةيتيمرأ

 .ناتلحرم طساو ىلإ اهنمو قذحو رومألا يف سيك مهلو اهيف اهعانص

 وتسم يف يهو ثوتم ىمست ةريغص ةنيدم قرشلا ةهج يف اهب لصتيو
 نيبو مات اهلكشو ماع اهريخ تاهزنتملا ةريثك تاهجلا ةنسح ضرألا نم

 .ابرغ اهنم ثوتمو ةلحرم سوسلاو ثوتم

 ردقلا ةريغص يهو نوذرب ةنيدم برغلا ةهج يف سرسلا ةنيدع لصتيو

 .تارامعو عرازم ابو لهألا ةريثك

 سوسلا نم كلذكو ةلحرم سوسلاو انصب نيبو اضيأ انصب ةنيدم اهنمو

 زرط امبو ريثك اهقلخ مرجلا ةريغص ةنيدم انصب ةنيدمو ةلحرم نودرب ىلإ

 ىلع بوتكملا قافآلا عيمج يف ةروهشملا الإ ةبوسنملا روتسلا اب لمعي ناطلسلل

 ندملا نم امهريغو ناويلكو نوذربب لمعي دقو انصبب لمع ام اهزيرطت

 .انصب روتس يف امي سلديو انصب اهلع بتكي روتس

 م12

 1 تافآ يف 4 | نمنلا ةيلافلا بوقرق ةئيدمبو] زوزخلاو جابيدلاو للحلا نم ةسيفنلا بايثلا رئاسو

 سوسلا زرط يف ام لثم ةيئاطلسلا اهزرطب جنت 614 ٠ 85 تاتشأل] باسال ه . 6م كعكتز

 كعتلا © | مالسإلا دالب يف هن. 14 .٠ 9 ةريغص نمي. 14 | تره 004, . 11 توما

 01, ترش 4 | ةلحرم هرو, 1, () 4 | تونمو م00. ٠ 2 اهنمو - ثودرب ةئيدم هب © |

 نتاودارب 8, نوادأرب 1, نودرم هل ٠015 نودرب ب ودرب ةئيدم 14 | ةئيدم هرب 6 خ ٠

 16 لمعت 6 | تلا 14 | قافآلا] شرألا 14 ٠ 17 ناويلكو [: نارليكو ظ© .٠ ذه سلديو

 انصب ع هزت. ه | سلدتو © ٠
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 مقوم

 تمس ين مركم ركسعو زاوهألاو مايأ ةثالث زاوهألا ىلإ سوسلا نمو

 يناثآلا دحأك امهنم زمره مارو ابونج مركم ركسع نم زاوهألاو دحاو
 . عالضألا يواستم اثلثم الكش

 زاوهألا قوسب ىمسملا قوسلا وهو ءاعبرألا قوس ىلإ مركم ركسع نمو

 هكاوف اهبو مولعم موي يف ةروهشم قوس اهلو ةنسح ةنيدم يهو ةلحرم

 .ةلئاط ةيابجو جرخو لخدو رجاتمو ةريثك معنو

 رهظلا ىلعو اليم نوعبرأو ةينامث ءاملا يث قرود ىلإ زاوهألا قوس نمو

 .اليم نوعبسو نانثا ربلا يف

 وهو ةلحرم يسرافلا رحبلا ىلع يدهم نصح ىلإ ءاعبرألا قوس نمو

 كانه عستيو دالبلا هذه هايم بصم عمتجم هيو نقتم ةينبلا نسح عينم نصح

 .لايمأ ةثالث وحن هضرع نوكي ىتح

 رتسست ربت يف عقي رب ىلع مزأو ةلحرم مزأ ىلإ زاوهألا قوس نمو
 طسوتم فيصر يفد ءارشو مسيب ابو ةكرحتم قوس اهلو ةرضحتم يهو

 .قارعلا ديرب سراف نم ءاج نمل

 نم قيرط ىلعو ةرماع ةيرق ىهو كسآ ةيرق ربلا فلخ نم امذاحبو

 سراف نم ءاج

 ردقلا ةحلاص ةئيدم ىريت ربنو ةلحرم ىربت رهن ىلإ زاوهألا ةنيدم نمو
 بايث ايف ذختي زرط اهب قازرألاو تاربخلا ةريثك قاوسألاو رايدلاب ةرماع
 هللا لوحي سرافق موخم يق اهركذنسو سراف ضرأ نم اهنأ ركلير ةنسح

 م, ©, 1,

 1 سوسلا لإ زاوهالا نيو 14 | ةثالث] ةيناث © ٠ 2 ابونج] ايرغ 14 ٠ 4 قولا

 هس. 614 | قوسب] قولا 614 ٠ 7 ىلعو] ىلع يهو ه | رهظ 6 ٠ 10 مستتو © ٠
 11 هضرع هويت. 0 | وح همر. 614 ٠ 12 مزأ ةئيدمو 1 | روث يف مقي 081. 4 | رشسد

 مى . 15 كسأ] كشا م4048. .٠ 18 اهبو 6 هك | اهين] اينم ه ٠ 19 هللا لوحي -ركذيو

 هل. ن1 ٠
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 .ناتلحرم نايب ةنيدم ىلإ ىربت ربن ةئيدم نمو

 ةنسح ةريغص ةنيدم يهو ةيقرشلا ةفضلا نم ةلجدلا ىلع نايب ةئيدمو

 مهيفو مولعلاو بادآلا بلط ىلع صرح اهلهألو رينم ابو جراخلاو لخادلا

 باتك يف بوقعي نب دمحأ ربخأو دالبلا لهأ نم مهاواس نم ىلع ءالتعا
 ثبلي ال اهنكسي نم لكو رمعت ال اراد ىريت ربنب نأ هفلأ يذلا كلاسملا

 ةلحرم ةلبألا ىلإ نايب ةئيدم نمو دغلا ىلإ ةليللا زواجي الو موي نم رثكأ

 .ةلحرم يدهم نصح ىلإ نايب نمو
 حتفملاو ةلجدلا يراجم ىلع ناتنيدم امهو راذملاو حتفملا ةلبألاب لصتيو

 نم تسيلو قاوسألا ةكرحتم ءائبلا ةنسح رطقلا ةرماع رادقملا ةريغص ةئيدم

 عرازمو نيتاسب اهلو ريثك اهنم جراخلاو اهلإ لخادلاو دالبلا تاهمأ

 هبشت ةريغص ةنيدم راذملاو ةفيفخ ةلحرم راذملا ةئيدم ىلإ اهنمو تاهززتمو

 قارسألا نم اهبو اهراثآو اهنابم يف اهسناجتو اهرادقم يف حتفملا ةئيدم

 مامتها مهلو مهنيب اميف نوسفانتم اهلهأو كلذ نم فشأو حتفملاب ام عناصملاو

 ةريشك عرازم اهلو نيب حشو مهلاومأ نم مبسديأ نيب ال ةنايصو رومألاب

 .ةحمأار تالغو ةليلج تارامعو

 ضيرع قاتسرو ةنيدم ىبجو اليم رشع انثا ىبج ىلإ نايسابلا نمو

 ةهافر اهلهألو هكاوفلا نم امهريغو ركسلا بضقو لخنلاب ةرامعلا كبتشم

 .هرصع يف نيملكتملا سيئرو ةلزتعملا مامإ يئابجلا يلع وبأ اهلمو بصخو

 ةفض ىلع ةئيدم يهو اليم رشع ةسمح ناناميلس ةنيدم ىلإ ىبج نمو

 000مل يم اا

5 0,14 

 4 لهأ هه. » ٠ 6 دحاو مري هل | ةلبالا ةنيدم ح ٠ 8 مننملا 514 | رادملاو عمل4. |

 مسماو 14 ٠ 11 رادملا ت14 | رادلاو ت14 ٠ 12 خنقملا 8, خنفملا 1, عملا ه | اهراثوأو

 © ٠ 13 حنتلاب 8, خنقملاب 1, مملب ل ٠ 14 اهلو] ميلو 6 14 ٠ 16 تايسابلا] ثايشانلا م44. |

 يابج 0000. | ينثأ © | ياحو عمله, ٠ 19 ياج هاه | ةنيدم يهو] ناناهياس ةئيدهو

 14 ٠
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 توح اهو تالغلاو تاعارزلا ةديفم يحاونلا ةيهب علطملا ةنسح ةلجدلا رب

 .اليم رشع ةينامث نايب ةئيدم ىلإ ةلجدلا عم اهلمو قازرأو موحلو ريثك

 ةنسح ةئيدم يهو روللا ةئيدم سراف ضرأل ةماملا ناتسزوخ ندم نمو

 ناتسزوخ نم ناكو لبخلا ءاوه هيلع بلاغلاو بيصخ هتاذب ملقإ اهلو ةريغص
 دارك ألا هناكس ىلع بلاغلاو قاتسرو ميلقإو ةيداب اهلو لبجلا لامعأ ىلإ ريصف

 .ناتلحرم رئست ةنيدم ىلإ روللا نمو هتلغ ترثكو هبصخخ رثك مهو

 ةروك يهو ليبتس ةروك سراف ضرأل ةرواجملا ناتسزوخلا راوكأ نمو

 ضرأ ىلإ تلوحف سراف ضرأ يف ةدودعم اضيأ تناكو سرافل ةمحاتم

 .جاتنو مئاوس اهبو ةرماع يهو ناتسزوخ

 امهو نازءاجلاو طزلا ةروك سراف ضرأل ةرواجملا راوكألا كلت نمو

 سراف ضرأ نم ندرسلل ناتمحاتم ريخلا اتريثك ناترواجتم ناترماع ناتروك

 نابإ يف اهب جلشلا عقيو ةدراب يهو دورصلا ءاوه اهزاوهو ناهبصإ دحو

 وهو لسعلل لحتلا نوذختي موق امو ادج ريثك نمسلاو اهب نابلألاو هطوقس
 .دوجوم ريثك اهب

 ةريثك لخم قئادح اهلو ا ريئم الو ةرماع ةريبك ةيرق اضيأ كسآو

 نمو ناتفيفخ ناتلحرم ناجرأ ىلإ كسآ ةيرق نمو ةمجج تالغو تاعارزو
 ىلإ ةبوسنملا سايدألا لمحت كسا ةيرق نمو ناتلحرم قرودلا ىلإ اضيأ كسآ
 تبني سيد لك ىلع لضنم سيدلا اذهو قارعلاب رصحلا ام لمعيو كسأآ

 مب هرآر

 2 ملو | عم] لإ ٠ ةزولاه ٠ 6 ةرثكو ©, رثكو | رتسد ©
 7 ةرواجتملا | سراف شرأل ليبسس ةروك ه7. 148 | ليبتس همر © ٠ 8 سرافل ةخاتم
 هت. © | تلاكو] تناك © ٠ 10 نازياطلاو] تاريالاو 261, تارئالاو ه .٠ 11 ثدرسلل]
 ناورسال م40. ٠ 12 نابإ) ناوأ 1 .٠ 315 كسآو] كشار عم40. ٠ 16 كسآ ةيرق نمو
 تاتلحرم قرودلا لإ همم. ت | كشا »ل14 | ناجرأ] ناحرلا ه1 .٠ 17 كثا طند

 م14 ٠ 18 كشا هه00. «٠
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 يف ةروكذللا ةقرازألا ةعيقو تناك ةيرقلا هذببو اهريغو ناجرأ دالب يف

 يف اوعنتما ةارشلا نم الجر نيعبرأ مهددع ناك ةقرازألا نأ كلذو بتكلا

 ىنح ةقرازألا مهلتقف نيتثعب يف لجر افلأ دنجلا نم مهيلإ جرخف اهنم ناكم
 . مهرخآ ىلع اوتأ

 امهم ربانم ال ناترماع ناتيرقف ىرغصلا رذانمو ىربكلا رذانم امأو

 امبمو ةريثك امههايمو ةعستم اهحاونو ةراد امهقازرأو ةرماع امهروكو

 . عفنلا ةرفاو ةريثك امهعرازمو ريثك لخنلا قئادح نم

 ضرأو ىلاعت هللا ءاش نإ اذه دعب اهدودحو ضرألا ركذن نأ يقبو

 تارامعلا ةلصتم تاريخا ةريثك عقبلا ةنسح اهفصو انمدق انك ناتسزوخ

 يناي رسب الو يبرعب سيل رخخآ ناسلو ةيبرعلاو ةيسرافلاب نوملكتي اهلهأو

 ةسلايطلاو صمقلا نوسبلب قارعلا لهأ يز مييزو مهيب هنولمعتسي

 رشلا مهعابطأو مهسفنأ ينو رزآملاو رزألا نوسبلب مهماوعو مئابعلاو

 مههكاوفو ةرمسو ةرفصب رييغت مهناولأ يو ضعب ىلع مهضعب سفانتلاو

 ركذن نأ نآلا ديرو غالب هانركذ اميفو ليلق مهدنع وهف زوجلا الإ ةريثك

 .هللاب نوعلاو هركذ نم دب ال ام ةكولسملا ةروهشملا اهقرط نم

 ةلحرم اريد ىلإ كسآ نمو ناتلحرم كسآ ةيرق ىلإ ناجرأ نم قيرطلاف

 هلزات نامخ ىلإ قرودلا نم مث ةلحرم قرودلا ىلإ اهنم مث ةبرق اربدو

 نصح ىلإ نايسابلا نمو ةلحرم نايسابلا ةنيدم ىلإ مث ناخلاب فرعي ةلباسلا

 8, 0, آ1,

 1 ناجرأ] ناجرلا 81, ناوجلا ©, لاحرلا 4 | ةعتو 4 | ةروكذللا] ةنورعملا

 2 فرازالا 2 | تاكو 6 . 3 نيثب ©, نيتبست 4 ٠ 5 ردام ت14 | سهام ٠

 8 هللا ءاش ثِإ اذه دمب] هللا ثوعب ه | ىلاعث هر, 61 ٠ 10 يبرعب] يسرافب ت14 | تاير

 61 .٠ 11 سيقلا © ٠ 14 وهن] هنإف 614 .٠ 16 ناجرأ] ثاحرلا عمل. | كشا همه. |

 أربذ 8/ارد 1 ٠ 17 اريثو ظ | قرودلا نم هم. ©6184 ٠ 18 نايشانلا 4. | نمو] نم مل

 © | تايثاثلا م00. ٠
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 نمو ريلا نم رسيأ وهو ءاملا يف اهنم كلسيو رينم اببو ناتلحرم يدهم

 نإ اهنم بكرتف ةلجدلا ىلع نايبو رهظلا ىلع ةلحرم نابي ىلإ يدهم نصح
 بكرتف ةلبألا يذاحت نأ ىلإ رهظلا ىلع تئش نإو ءاملا يف ةلبألا ىلإ تعش

 .قارعلا ىلإ اهنم

 ةلحرم ليبتس قوس ىلإ ناجرأ نم دادغب ىلإ طساو ىلع رمخآ قيرطو

 مركم ركسع نمو ناتلحرم مركم ركسع ىلإ مث ناتلحرم زمره مار ىلإ مث
 ىلإ روباس يدنج نمو ةلحرم روباس يدنج ىلإ رتست نمو ةلحرم رتست ىلإ

 ةنيدم ىلإ بوقرق نمو ةلحرم بوقرق ىلإ سوسلا نمو ةلحرم سوسلا
 مركم ركسع نم رخآ قيرط نوكي دقو ناتلحرم طساو ىلإ مث ةلحرم بيطلا

 .ريسي ربع ىلع وهو اذه نم برقأ طساو ةنيدم ىلإ
 اليم رشع انئثا تادراوج ىلإ جذيا نم ناهبصإ ةنيدم ىلإ جذيا نم قيرطلا

 اليم رشع ةينامث ةيرق يهو تسديلس ىلإ مث اليم رشع انثا درجاتسر ىلإ مث
 ىلإ مث اليم رشع ةينامث رجوس ةيرق ىلإ مث اليم رشع ةسمح نيوب ىلإ مث
 ىلإ مث اليم نورشعو دحأ راربألا نامخ ىلإ مث اليم رشع ةينامث طابرلا

 ةيناهت مزأ ىلإ زاوهألا قوس نم زاريش ىلإ زاوهألا قوس نم قيرطلاو

5, 3, 1, 

 2 مدو: اهنم: ةلجد يف 1خ | نإ] لإ © .٠ 3 ءاملا يف هم. 1خ .٠ 5 ناحرأ] ناجرلا
 م00. | ليبثس] ليس 6 ٠ 7 رثسد 6 4 |[ ضسد نمو 2: هنتب 614 | يدلح نمو

 روباس همر. © 14 ٠ 8 سونلا نمو هرج. 614 | مركم ركع -بيطلا ةثيدم ىلإ هوب © ٠

 11 جديا وص. 14 | تكادراوج] رادا تاروش م61, رادا ثناوح ةتيدم ه4 ٠ 12 ىلإ مث

 اليم رشع ةينامث -درحاتسر همي. © | د'ارحامسر 1, دنجاتسر 4 | تسديلس] دنلس 4.

 13 اليم رشع ةيلامث طابرلا ىلإ مث نيرب ىلإ مث هم. ه | نوب] ريوب 8, رتوي 61 | رجوس]

 رسوج 01 .٠ 14 زاربالا © ٠ 16 (403,) م اليم رثع ةينارث  قيرطلاو همت. © |[ نم

 زاربش لإ راوهألا قوس هرج. 5 | مرأ1 ٠
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 رشع ةينامث طزلا ىلإ مث اليم رشع ةسمخ ةيرق يهو نيدبع ىلإ مث اليم رشع
 ةينامت ناجرأ ىلإ مث اليم رشع ةينامث حلملا يداو ىلع ةرطنق ىلإ مث اليم

 يهو اليم رشع ةسمحخل نفصا ىلإ اهنمو سراف ضرأ نم يهو اليم رشع

 نورشعو ةعبرأ ناجدنبونلا ةئيدم ىلإ مث اليم رشع ةينامث ديون ردلا ىلإ مث ةيرق

 اضيأو اليم رشع ةسمخ زاريش ىلإ مث اليم رشع ةسمخ ميوج ةيرق ىلإ مث اليم

 لوط وهو ةرامج (نبا> نصح ىلإ سراف رحب لحاس ىلع يلا نابورهم نم نإف

 ىلإ ةرامع «نبا) نصح نمو اليم نونامتو ليم ةئامعبرأ رحبلا ىلع سراف

 .اليم نوثالثو ةتس مريجن ىلإ فاريس نمو ناتلحرم فاريس

 دالب نم اهيف ةريبك ةعطق سراف ضرأ نم موسرملا ءزجلا اذه ينو

 روجو مرهجو ةرامع (نبا> نصحو فاريسو مريجنو ابانجو زينيس سراف

 ناجتسفلاو قاتسرلا قاتسرو مرانتو ناجنزلاو روباسو درجنارادو اسفو

 ((روجوإ] ناقمرسلا طابرو رخطصإو قمرجو ناركو نورزاكو ناتسروخو

 جوتو ندرسو ةدقعو دزيو كهاصو ناذورلاو ةثكو نييانو ذبيمو ديلقاو

 هتافص رئاسو هئامسأب يتأتس امم اهعالق نم ريثكو ناروسو نييامو ءاضيبلاو

 .هللا لوحن اذه دعب هتآيهو هفاصوأو

 م, ©, 1,

 ٠ " 1أرجان  ىلإ ل اليم رشع ةينامث 2 ٠ نيدبع] نيدخ 8, ديرح ©, ة.م. 1, نيرح ل 1
 ! ذيوخردلا] كروممدلا 8, كررحيدتنا ©, كروحيدلا 1, كروممديأ ه 4 .٠ نذصاةهص.مهل 3

 ميوج عمأ1. 5[4,: ثدرح 214, ندرح © | ممو؛ ةسخ 5 ٠  4ناهيديسوملا 6, كاخرسوبلا

 مسن 0 8.٠  614اليم رشع مي.: ةيرق ىيهو 14 ٠ا 6 نايورهم 8, تايورهت 6 | لحاس هرج,

 | © زينش 84, رينيسلا ©, ريش 1 | ابانجو >1 84: اياتحو 10 ٠  4مريحلا ©, مرملا :81
 11افو .٠ مريحنو 04 | مهرجو 61, مهرحو ل | روجو] مروجو مهروحو 0, روحو ل

 مهل | درماردو 1, درجمرادو تى | تاجتزلاو هه. ه | مرابو 561, مرانو ه | ناحسفلاو
 |  14تورراكو 614 | نتاركو 5, توراكو ©, ثاروكو 12 ٠.٠  6ط14ي ناحيفلاو

 رخطصا نم زجو ه | قابرو ه | ناقرملا 6, ناقيرملا | روجر طر هب © 14
 13 ديمو ب ديمو 0, دينمو 1, 5ص. خ | فيابو 21, نيبانو 6, سنايو ه | هيكو 5 ©, هيكو

 14 | تاذوراو 51, تاذوراو 6, تادوراو 4 | موتو ت14 .٠ 14 نينامو 8, قيفاعو ©

 تنامو 1, نينايو ه4 | تاروسو] تازوحو 0, تاروحو 14 | هئايسأي] همساو ءركذب 14 ٠
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 ةلصتملا ةريبكلا ةزافملا قرشلا ةيحان نم ابل طيحمع سراف ضرأ نإ لرقنف

 ةهج نم اهب طيحيو اهلفسأ نم يرلاب لصتتو اهالعأ نم دنسلا ضرأب
 ضرأ لامشلا ةهج نمو ناركم ضرأ بونجلا ةهج نمو سراف رحب برغملا

 .روك سمخ سراف روكو ناتسزوخ

 هانلق امك روباس اهتدعاقو سراف روك رغصأ يهو ناجرأ ةروك اهنمف

 ىلإ بسنت ةروك هذه نكلو نورزاكو ناجدنبونلاو ذنم ةنيدم ةروكلا هذبمو

 ةيروباسلا بايثلا بسنت اهبلإو روباسب ةامسملا ةئيدملا ىنتبا يذلا وهو روباس

 .شابو كزرفو ناجلملاو ناجلساو زينيس اهنمو

 نأ ريغ معأو ربيكأ يهو اسفو درج اراد اهتنيدمو درجتاراد ةروك ابنمو

 درجالاو ناجتسفلاو زيرينو نابدركو ناتسمطو كلملا اراد ىلإ ةبوسنم ةروكلا

 .مراتو جرفو اوسخو ناوذامو ميوجو نايدنالاو

 نارهنو ءاضيبلا اهتتيدم رخطصإ روك نمو اهدالب ربكأ رخطصإو
 ناذورلا ةيحانو رازهلاو مركو ناكساكلاو ناودايملاو ناجئاربلاو نييامو جرباو

 .هيوقرباو ناكرذألاو

5 0, 1, 

 1 ةيحان] ةبج ه4 .٠ 3 ناركم] نامرك 4 .٠ 5 ناحرلا جمل0. ٠.0086 ذنم 2: ده 7

 م1 تاجديبوتلا » 6 1, حمد !ءع. كل | ثتورركو 614 ٠ 7 رهو هنن. 614 | ةيروبايلا

 مل 0 8 زيئيس اهنمو هدمت. 0 | رزييس هل | ناحلياو 56, تاحلياو 1, تاحلبأاو ه [ ناحلاو

 جمل. | كزرنو] لوقو 8, لروفو 6, لولو آخ .٠ 9 رغراد 5613, درس ناد |

 درعا راد اهتتيدمو هوت. ه ٠ 10 ناتسيطو] تامسلبو 518, تايلسو © | نتايدوكو مهل. |

 سرعتو 21, سرسو ©, ديربو ل | نتاحيستلاو 7, تاحيسفلاو © ٠ 11 تايديالاو طر وو. ©,

 نامدبالاو 1, نايدبالاو ف. | ميوحو 8, ميرحو 0, سرجو 1 | ثاورمو 00, | اوخر]

 تاوسحو 2000. | جراو] حوبو >1, حوقو 6, حولو هل | مرابو 2148 مولحو © .٠ 12 نارهنر]

 ةراوهبو 5. هراوهلاو ©, هرارهتو 1, تارهبو 4 ٠ 3 جرباو] حرتو 2, حوبرو 014 | كيياموت

 نيليامو 5, سلبابو 0, نيلبابو 14 ] تاجناريلاو) ناجيارتلاو ط, همن. 614 | نتارذاثملاو >,

 وذلنملا 6, ناودانملاو 1 | ةزازهااو 8, هراويالاو 6 هب ءرارهلاو 1 | تادورلا 614 ٠

 14 تاك'رالاو م, تاكذالاو 0. ناقرالاو 1, تاكرالاو |[ توترياو ظر هيومرتاو 6, هيوقرباو

 1, هوفزبلا هك ٠
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 ةريثك اهندمو ةئسح ةروك يهو روباس ةروك سرافب اضيأ روكلا نمو

 كوبنتو ناجنجو نامجيدنهلاو نراب تشدو نامهردنبو ناجدنبونلا اهنمف

 ناجيمارلاو ناهامو جراميكلاو ناذبوخلاو ناجتحمردو نوتلمو ذيوخردلاو

 .لفسلا ناجئامحو ايلعلا ناجيامحو رومو ذورداشلاو ناجهاشلاو ناجنبيدلاو

 دنبانو روجو زاريش اهندم نمو ةرخخ ريشدرأ ةروك اضيأ سراف روك نمو

 فاريسو راوكو ناتسوراوخلاو ناجئبركلاو ناجربلاو ناكميصلاو دنميمو

 .ناجيورلاو زوريف ماكو ناركو نيربكو ريكو هجو زينيسو مريجو

 ةالولا اهلزديو سراف ةكلمم راد يهو زاريش ةليدم سراف ةدعاقو

 نب مساقلا نب دمحم اهانب ةيمالسإ ةنيدم يهو ىبجملاو ناويدلا اهبو لامعلاو

 كلذب تيمس امنإو دسألا فوج زاريش ريسفتو جاجحلا مع نبا ليقع ىلأ

 املو ةتبلا ةريم اهنم جرخي الو دالبلا رئاس نم ريما اهيلإ بلحي ةنيدم اهنأل
 نأ ىلإ هب ماقأو اهناكمب ركسعملا سرع سراف ىلإ مالسإلا ركسع لصو
 يف كانه زاريش اونبف كلذب نوملسملا كربتف اهدرك عيمججو رخطصإ تحتفتسا

 م 0, 1, ه

 2 تاحديبوملا 8, تاحديبولا 6, ناحديبولا 1, ناعدسوملا ه | تامهردنبو] تايهودبو

 000. | سرام تسدو ه | ناجيجحو 8, ناسنحو ©, تاحيحو 1, ناححو محل | كوفنتو 5,
 كرسو 6, كرنتو 1, كرفنتتو ه ٠ 3 دنوخادلا 86 1, ريرحدلا ه | بدتلمو 1 | ناحيش ردو

 8 دم. 6, تاحنجتردو 1, تاحسردو هل | تاذيوحلاو 2, تاذيوحلاو 0, تاديرحلاو 14 | مم:

 تاذيوخلاو: ثامهودسلاو :عم. م | جرابيكلاو] حراذملاو 01, جرادتملاو ه | تاحارلاو هل ٠

 4 ناحئتييدلاو] تاحيئيرلاو / نتاسيسرلاو ©, هر. 1, تاسرلاو ه | ذورداشلاو] ثاروب هاشلاو

 م0, تارويهاشلاو 14 | ناجنانخو 2184/ راجناتخو ى | ايلملا] تاحيبرلاو ثاحسرلاو ناهامو

 © 6/0 5 ةرخ] هروخ 28هب هوح 1, هروخ 0 | ررخو 6, روحو 14 |١ دنبانو] قئامو 5 ىب
 قابو ©, يئابو 1 ٠ 6 ديممو جو00, | تاككيملاو] تاكيملو م6, ة.م. 1, تاكملاو ف | تاحرنلاو

 آ], ثاحولاو ه | ناحتركلاو 8| ناس ركلاو © م, باح وكلاو 1 | تاتسوراوخلاو] تاوخلاو

 نا.سو 5 0, تايسو رارحلاو 5, ثايسو ناوحلاو ل | ناركو عم04. . 7 مريجنو هم. ©, مركحو

 م | ريتشو ©, 58.4 | نيريكو] سيكو 204, رسكو 1 | تاروكو هم24. | مادو
 زوريف 4 ٠ 13 (406,) ركسملا كانه] ثاكملا كلذب ت14 ٠
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 غدك

 وحن اهلوط راطقألاو يحاونلا ةنسح رادقملا ةليلج ةئيدم يهو ركسعملا عضوم

 اهبو رصمب ةيببش اهل روس ال ءانبلا ةلصتم يهو اهلثم يف لايمأ ةثالث نم

 تايابحجلاو نيواودلاو برحلا يلوأو شويبللا ةرارق يهو ةرامعو قاوسأ

 .رابالا نم اهلهأ برشو

 اهؤانبو رجاتملاو قاوسألا ةريثك ةليمج ةريبك ةليلجن ةنيدم رخطصإ ةئيدمو
 امسا اهرهشأو سراف ندم مدقأ رخطصإ ةئيدمو صجلاو ةراجحلاو نيطلاب

 روج ىلإ هكلم لقتف كلملا ريشدرأ يلو نأ ىلإ اهكولمو اهكلمل ارادم تناكو

 نم ريسي ناك دوؤاد نب ناميلس نأ رابخألا يف ىوريو هكلمل اراد اهلعجو

 رخطص]و ناميلس دجسمب فرعي دجسم اهبو ةيشع ىلإ ةودغ نم اهلإ ةيريط

 جراخو ةنسح ةرطنق يهو ناسارخ ةرطنقب ىمست ةرطنق اهلو باورف ربن ىلع

 ةتس زاريش ىلإ رخطصإ نمو مالسإلا دهع ين تيئب نكاسمو ةينبأ ةرطنقلا

 بيجع حافت رخطصإبو منو دساف ءاوه رخطصإ ءاوهو اليم نوثالثو
 ةضومحلا قداص ضماح اهفصنو ةوالحلا قداص ولح اهفصن هنم ةحافتلا نوكت

 .اليم نوتس روج ىلإ زاريش نمو

 هب عمتجن هايم عقنم ىكحم اميف اهناكم ناكو ريشدرأ اهانب روج ةئيدمو
 روس اهل ةليلج ةنيدم يهو ابب روج ةئيدم ىنبو ءاملا كلذ جورخل لاتحاف
 روباسو رخطصإ وحن اهرادقمو باوبأ ةعبرأ اهلو قدنخ هفلخو نيط نم

 هكاوفلا ةقدغ تاهجلاو ةينبألا ةبيحر تانجلاو نيتاسبلا ةريثك درجتارادو

 نيب اهب رئاسلا ريسي عبرألا اهاهج عيمج نم ةجرف ادج ةبيزن تارملااو

 8, و, 1,

 1 هلوط 6 ٠ 2 روس]روص ل ء4 برشيو 6 1 ٠ 5 تاراجتلا ه | اهؤابو] رهطصأ ءانبو
 1ه ٠ 7ارادم) اراد آش . 10 باورق 14 + 13 اهنم © | ةضماخلا © . 15  اهاني

 روج هزت. © + 16 اهب هدو. هل ٠ 18 درجيرادو 5, درس رادو 6, درجباردو 14 ٠ 19 ةحيرف

 60 | اهبإ ايم ه
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 ال

 اهطسو يف ناكو ءاوهلا ةبيط نسحلا ةلماك ةيماس تاهزئتمو ةيلاع روصق
 نم هل لعجو كلملا ريشدرأ هانب لابرطلا ىمسي نايئب نامزلا نم فلس اميف

 اهقيتاسرو ةنيدملا عيج ىلع فرشأ هالعأ ىلإ ناسنإلا دعص اذإ ام رادقم ولعلا

 هنم نبي لو هرثكأ ةيمالسإلا تمدهف ران تيب ءانبلا اذه ىلعأ يف هل ناكو

 يف غلابلا صلاخلا ريثكلا درولا ءام روج ةنيدمب لمعيو رئاد مسر الإ نآلا

 ءام بسني ابلإو ةريثكلا ةدملا يف رييغتلا ةلقو ةحتارلا قبعو ءافصلاو بيطلا

 .يروجلا درولا
 اهانتبا درجنارادو اليم نوسمخو ةثام درجت اراد ةنيدم ىلإ زاريش ةنئيدم نمو

 ةيسراف ةظفل يهو لمع ةيبرعلاب درجم ريسفتو هسفن ىلإ اهسنو كلملا اراد

 قاوسأو راجت ابو ةجرف ةلهآ ةرماع ةريبك ةئيدم يهو اراد لمع لاق هنأكف

 اهيلعو سراف رايد يف نيفرصتملا راجتلل عمجمو دصقم يهو ءارشو عيبو

 هايلا لوضف هيلإ عمتجم قدلخ اهروسب روديو روج روسك نيصح روس
 ناردغو شئاشح ءاملا اذه يو ةمج نويع هايم تالاسمو لخنلا اهبل ىقسي ىلا

 ىلع الو راقف هل الو مظع الو هيف كوش ال ريثك كمس هبو هضوخ نم عنمت

 محللا هيف فرصي اميف فرصيو امعط كمسلا ذلأ نم وهو سولف همسج

 ءيشب لصتي سيل ةبقلاك لاع لبج اهطسو ينو باوبأ ةعبرأ ةئيدملا هذهلو
 ىلإ درجياراد ةنيدم نمو صلاو نيطلاو ةراجحلاب اهلهأ نايئبو لابحلا نم

 .اليم نوسمخو ةعبرأ اسف ةئيدم

 م 0,1 ه

 2 كالا همي. ه ٠ 5 ارثاد اعر 56 | سئاخلا هرم 614 ٠08 ةتيدم هلا هج. 61|

 درجبارد 51, درسراد ©, دريراد مل | اهانتبا درحارادو] درحتارد قبو 1, درحلاراد انبو ه ٠

 10 راد ته ٠ 11 راحتلا ٠ 12 ممتحي 4 ٠ 13 ىلت 0 | ليخلا 14 | تالصمو »

 ٠ © ريثك هم. 14 ٠ تالضفو ىل | مم( ءاملا : ذج نويع عم. © | تاردغو هم. ت14 ,01

 ٠  0درخنارد 81, درحبراد هب درسراد 17 ٠ رهر] اذهو ه | ذلأ هدب هل 15
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 خمشأو حسسفأ اهتينبأ و عراوشلا ةعساو ءانبلا ةشرتفم ةئيدم اسف ةئيدمو

 ريونصلا بشخ هيلع بلاغلاو ريثك اهشخو نيطلاب مهئايثبو زاريش ةينبأ نم
 يف زاريش براقت يهو ريسايملا راجتلاو ةلجلاو سانلاب ةرماع يهو ورسلاو

 نصح اهيلعو زاريش ءاوه نم حصأ اهؤاوهو اهترامع ةرثكو اهرادقم ريك

 اهلو قيمع عساو قدنخ رئادلا يف اهلوحو ةددحم بشح باوبأو نيصح

 حلبلاو بطرلا تالغ نم اهبو كلذ اهضبر يف اهقاوسأ رثكأو ريبك ضبر

 ىلع فشيو يفكيو ترقي ام ولحلا بصقلاو لجرفسلاو جرتألاو زوجلاو

 نم درج ارادلو اليم نوتس زاريش ةنيدم ىلإ اسف ةنيدم نمو هيلإ ةجاحلا

 ناجتسفلا قاتسرو زيربل قاتسرو مرهج قاتسرو مرك قاتسو قيتاسرلا

 مرات قاتسرو جرف قاتسرو مموج قاتسرو نايدنالا قاتسرو درحتالا قاتسرو

 اهبو ةلهآ ةرماع ندملاك ىرقو ندم اهم قيتاسرلا هذهو ناتسمط قاتسرو

 قافالا ىلإ لمحمي يذلا ايموملا درجياراد ىرق نم ةيرقبو تاراجنو قاوسأ

 ةظفح اهب لكو دقو لبج يف راغ يف يهو اهل ريظن الو ناطلسلل كلم يهو

 ةنس لك يف حتفيو ةريثك تامالعب هقلغ ىلع عوبطم بابلا دودسم راغلاو

 رضحمب هيلع عبطيف ةنامرلا ردق ىلع رجح هرعق يف عمتجا دق دجويف ةرم
 هاوس أمو حيحصلا وهو كانه عابيو زاريش لإ لمحمو ناطلسلا تاقث نم

 .ءيثشب سيلف ايموملا نم

 م, 0, 1,4

 ٠ روحلاو يا ترغيآه 7 ٠ اهلتببر 6 ٠ © رئادلا] نيرادلا 5 ٠  6ءانبلا] تايئبلا 1

 8 درجباردلو 21, درس رادلو 0, درسباردلو ه ٠ 9 مرهب ©0500. | ننربت 8ب سرس ©, قبرتت 1,

 زوربن م | مرات قاتسرو  ناحتسفلا قاتسرو هم. © | ثاحتسنلا] ئاحسلا 8, ناسسأ 16 ٠ 10 نايديالا

 م, ناندنالا 14 | ميروح مهر و,ص.1 | حرق 81 | مراب ط, مرات 1 .٠ 11 ناسمط 514

 نافط © .٠ 12 درعارد 514, درمراد | تلاه | سجن نه | قانآلا ميج .

 13 ريذن ل | اهب] هب ٠ 14 ةريثك] ناطللا 614 ٠ 15 تاقث نم رفسب] تامالعب 14 ٠

 16 ممدأ تاطلسلا : تاطلسلا تاقث رضح.ب هيلع عبطيو ةرم ةنس لك يف متفيو 1 | كلذ ىوس خ .٠
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 روس اهل ةنسح ةنيدم يهو اليم نوسمخو ةتس نورزاك ىلإ اسف نمو

 رماع ضبر اهلو ةنيصح اهلخاد ةعلق اهلو ديدحو بشخ باوبأو نصحو
 نورزاك نمو ريثك ريخو ةماع هكارف ابو تاعانصو رجاتمو قاوسأ هيف

 .اليم نوعبرأو ةينامث روج ىلإ

 روباس ةروك نم ةلهآ ةرماع ةنيدم يهو نورزاك مخاتت ناجنجلاو

 .ءارشو عيبو تاراجن ابو عينم روس اهلعو

 اهلو نيصح بار“ روس اهلو روباس روك نم ةلسح ةنيديم ناجيمارلاو

 .اهيلإ بسنيو اهب ىمسيو بيصخ قاتسر
 قوس اهلو قلخلا ةريثك سانلاب ةرماع ةريغص ةنيدم اضيأ ناذبوخلاو

 فاضنيو عستم بناجو ريبك قاتسر اهلو ةيرشأو عويبو تاعانصو راجتو

 .ةراد معنو هكاوفو ريثك رشبو ريثم اهببو ناتسروملا لمع اهلإ

 نيصح نبط نم روس اهيلع ةرماع يهو ةرج ةنيدم روباس ةروك نمو

 ناقاتسر كروبنتو ذيوخردلاو ةعساو اهتيضفأو ةرامعلا ريثك لهآ قاتسر اهلو

 قاتسر كلذكو تالغو عفانمو عرازم امهلو نارماع ربكلا ين نابراقتم

 ناجمارلا امأو ةدئاف لكل لغتسم دتمم تاهجلا عساو عضوملا نسح جراميكلا

 هلذهف نادرمربتو ىلفلاو ايلعلا ناجاملو ذورداشلاو ناروئباو ناجهاشلاو

 مب ترآ ه

 1 نورواك 6 1, نوراك هل | ةنيدع يهو] (نورواك 1) نورزاك ةنيدمو 14 ٠ 3 نوروك >

 8, ثورراك 1, ثوزواك ه ٠ 5 ناجيحلاو ظ 1 ثلب ناحيجلاو © | نورواك ظ خ, ثنوراك ©, تورراك 1 |

 روك 14 © 6 روس] نصح هل . 7 ناسيمادلا ط, ناديمادلاو 0, (تاحسسادلا ه) تاسيمادلا ةتيدمو

 14 ٠ 9 ناذوخلاو 8, تاديوحلاو 6, تادئرجلاو 14 .٠ 10 ةراجت ه .٠ 11 ناسروملا

 000. ٠012 ةرَح 8, هرج 0ة,هرج 1 . 13 اهتيلضنأو © | دئوخرادلاو 8, ديوحرادلاو

 061, ديوخرادلاو ه | كرششو 6, كوسو 18 ٠ 5 جرانيكلا] جرادتلا مى, حرادمملا ©

 جرادن.ا 1 | لغتس] لغم 618 | تاحسارلا 6, تاطيتارلا 1, تاحسارلا ه ٠ 16 ناحعاشلاو

 همت. ه | تادوساو 8184, ثادويلاو 6 | دورداثلاو] تاورذاثلاو 28, تاوردالاو 1 | ناجناهحو

 8, تاحبامجو ©, تاسنامعو 1. تاحبامحو مه | تاردرمربتو 8| ناودرمرسو 0, ناو درهربتو !,

 تاودرموسو مثلا ٠

15 
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 اتاري راطقألا ةعساو رادقألا ةبراقتم ندملاك ىرقو نوصحو قيتاسر اهلك

 ,اهركذ مدقتملا روباس ةروك نم اهتمحو ريثك اهقلخو ةرفاو اهلاومأو ةماع

 موسرملا ءزجلا اذه نم برغلا عم بونجلا ةهج نم هانركذ امم لصتيو
 اهلو اهركذ مدقت دقو روج لثم ريشدرأ ةروك نم قيئاسرو عالقو ندم

 ناكميصلا كلذكو ءاجرألا عستم دتمم اهقاتسرو دنبانو رماع ليلج قاتسر

 ةنسح ةليدم ناتسروخنو هيلإ بوسنم هقاتسرو تارامع هلو عيلم نصح وهو

 كلذكو ةديفم تالغ هل رماع ريبك قاتسر اهلو عينم نصحو قوسب ةرماع

 اهلو تاراجنو تاعانص ابو ريثك رشب اهلهأو ةريغص ةئيدم ناجشوفلا

 ةريغص ةنيدم يهو نارك ةنيدم ريشدرأ ةروك نمو اهمساب ىمسي قاتسر

 ال لكؤي قلسلاك رضحخأ نيط امو اهمساب فورعم قاتسر اهلو ةئيصح

 .هل ريظن
 ةليدم يهو يسرافلا رحبلا لحاس ىلع يهو فاريس ةنيدم اهلدم نمو

 يأ ىلع هبالجتساو لاما بسكب نوعلوم اهلهأو ريسايم راجت ابو ةريبك

 لجرلا نإ ىتح قافآلا يف الوجنو ابرغت هللا دابع رثكأ مهو نكمأ هجو

 هفلخ نمي ثرتكي الو هلهأ ىلإ عجر, الو نيرشعلاو ماعلا لوجتي مهنم

 ةريثك ءانبلا ةكبتشم تاقبط مهتينبأو جاسلاب اهلابمو سراف ةضرف فاريسو
 مههكاوفو نيصحتلاو نيسحتلا بورضو ةينبألا تاقفن يف ممه اهلهألو لهألا

 لطم لبجلا اذهو مج ىمسي مهيلع فرشم لبج نم مهلإ لصت مههايمو

 م 0,14

 1 اهلك ندلاك 18 ٠ 3 برغلا مم هم. 18 ٠ 4 قيتاسرو عالقو هم. 6 ٠ 5 دنبانو]

 نيباي (9) اهبلاو 8, نيباب اهيلاو 6, نعباب اهيلاو 1, نساب اهيلاو هل | ناكدصلا م00. . 6 ثتايسروجو
 2, تاسروجو 0, ناسروخو 1 | ةئسح ه22© .٠ 8 ناحشرفلا] ناحنوقلا 2, تاسرملا 6

 نانوملا 1, تاسوملا ه ٠ و نارك 518, راوك مل . 14 نكمأ] ناك © | دابع] دالب © |
 لجرلا] دحولا ه .٠ 15 امج نيرثملا 614 ٠ 16 حالاب 6 ٠ 18 مج ىمي هنت. 6 |

 مح 21, مخ هل
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 فيلد

 ناربنم اهلو ادج رحلا ةديدش يهو عرض الو عرز هب سيلو رحبلا ىلع
 ىمسي اهقاتسرو ناجدنغلا ةئيدم كلذكو رحبلا ىلع ةنيدم يهو مريجن اهدحأ

 .قوسو ربنم هب نصح هيفو نيراب تشد

 قاتسر مهلو ريسايم مهو ناكس اهبو رحبلا ىلع ةريغص ةرافص ةنيدمو

 .ناقتسرلا ىمسي رومعم

 قمرجلا كلذكو عينم هلهأب رماع نصح وهو جوت ريشدرأ ةروك نمو

 اهلو ةريبك ةرومعم ةبصق ريك كلذكو ةلهآ ةرماع ةئيصح ةنسح ةبصق اضيأ

 قاوسأ اهو أجلمو ةعماج ةبصق وهو رزبأ اهمو ديفم ليلج نسح قاتسر
 رماعلا ريثك تارامعلا عستم ليلج قاتسر اهل ةريغص ةنيدم ناريمس كلذكو

 يهو ريسايم راجنو قاوسأ اهيفو بارت روس اهبلع ةطسوتم راوك ةنيدم اضيأو

 تالغتسمو رفاو ريخو تارامع هيف ريبك قاتسر اهلو تاراجن عاونأل دصقم

 .ةهجب لمع يأ ميلقإلا هانعم سرفلا ناسلب قاتسرلاو ةمح
 ةروك نم يهو لهآ معماجو ةنيدم ابفو ناواك نبا ةريزج رحبلا يفو

 ةحلاص قاوسأ اهيفو عماج اهلو ةنيدم اضيأ ابو لاوأ ةريزج اهيرقبو ريشدرأ

 1 ناجرأ ةروك راوكألا هذبب لصتيو ربلا نم ةبرقم ىلع نيتريزجلا نيتاه الكو

 ينأنسو انهاه اهركذ بجي راغصو رابك ةريثك ندم اهيفو اهركذ مدقتمل
 .دالبلاب ةلصتملا تاقرطلا يف اهتافاسمب

 5م 0, 1, هذ

 2 مريجن] مرتحي © | ناجديملا 8, ناحديفلا 6, ناددسلا 1, ناجدسلا 4 ٠ 3 قئيراب تسد

 ب سراف تسد ©, نيراب تسد 1, نيراب تسد كل | هبو 6 ٠ 4 راعمم ط1ذرب هس. 6

 5 ىنيو 04 | تافسرلا 261, تافسرلا هك ٠ 6 حوت 81, حوب ©, خون | رهر] يهر جل |

 ندرحلا 0, قمرحلا ه8 ٠ 7 ربك م ٠ 8 روبا 56, روي 1, هس ه | ةمماجإ ةليلج 14 |
 ةريبك قاوسا 0 . 9 ةطسوتءه قاتسر اهل هوب. 4 .٠ 10 ناوك 261 .٠ 11 تالعتسمو

 6 ٠ 12 هانم وت 614 + 13 ريازج م | عماج اهبو © | روك .٠ 14 اهلو] اهبو 61

 4 ٠ 15 ثاحرلا 004. ٠ 17 اهتاااسمواهركذب ٠
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 ١غ

 ةياغ يف ةنسح ةئيدم يهو ناتسزوخو سراف نيب دح اهنإف ناجرأ امأف

 جرتألاو زوحلا لثم ةماع هكاوفو موركو ليمتو بصخو قيتاسر اهلو بيطلا

 باب ىلعو بورش الو بيط ريغ اهؤامو تيزلاو ريثكلا نوتيزلاو خوخلاو
 بييبط يمليدلا ىلإ بسنت ةرطنق باط رب: ىلع ناتسزوخ يلي امم ناجرأ
 ضرألا هجو ىلع اهيدومع نيب ام ةعس دحاو قاط يهو فسوي نب جاجحلا

 .كلذ لمحت ام اهعافتراو ةوطخ نونا

 اهنايه يف رخطصإ يهابت يهو كلملا روباس اهانب ةئيدم روباس ةنيدمو

 عماج اهبو الاح رفوأو الهأو ةرامعو ارشب رثكأ روباس ةنيدم نكل اهتينبأو

 ريمو

 ريبك قاتسرو عماج اهلو ةرماع اهنكل ةريغص اهنإف رهشير ةنيدم امأو

 .كلذكو عرازمو ىرقو تارامع هبو اهلإ بوسنم

 .ىرقو ةلامع هلو رينم هبو عنام لقعمو عماج نصح جباو

 اهب عئصي زرطو ةرماع قاوسأ تاذ ةلهآ ةرماع ةريبك ةئيدم ةبانجو

 قاتسر اهلو تاراجتلا نم عاونأ امو بورض ىلع ةرخافلا ناتكلا بايث

 .ةلامعو

 ناتكلا اهلإ بسنيو رينم اهببو رحبلا برقب يهو زيئيس ةنيدم اهنمو

 ناتك ضرألا راطقأ عيمجم سيل هنأ ماعلا لوقلاب هيلع عمجملا يزيئيسلا

 ناتكلا لعفك بايثلاب قلعتي ال هنأ هنأش نمو ائيلو ةوق همواقب الو هلدعي
 ناجلسا ةرماعلا اهقيتاسر نمو هل ةسمالملا بايثلاب قيلعتلا يف هلاحو هتاذ يف

 8م 6, 1, ه

 1 ثاحرلا هه04. ٠ 4 ناجرلا هلق. | امإ ام © ٠ 10 رهش ىز 8, رهس ىر 6014 |

 اهاو] اهو 6 14 | تارا#  مماج ه3. 014 ٠ 11 عرازمو مياصو © ٠ 12 جياو] حئاو

 طب حئار ©, مباو 1, سار هل ٠ 13 ةبانجو] ةناجتو 2, هباجنو 01, هباسو ح | تارود ٠ 15 ةرامجو
 4 ٠.016 زيئيش 21, سنش 0, سس هل ٠ 17 يرينيشلا 000. ٠ 19 تاحاسا] ثاحليا 506 1,

 ثاحلبا 4 ه٠
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 براقتث ةرومعم نطاومو نوصح اهلك شابو كزرفو ناجلملا اهنمو ربنم اهمو

 نمو تاعامحو ربنم اهنم ةدحاو لك ينو اهتارامع يف هباشتتو اهرادقأ يف

 رثإ يتآلا ءزجلا يف ام يتأتسو اهركذ انئيلع يقب ةريثك دالب سراف ضرأ

 .هللا لوح ءزجلا اذه

 نم اهبفو نامرك ضرأ نم ةعطق هركذ يف نحن يذلا ءزجلا اذه يفو

 تاققرطل انركذ دعب اهركذب ينأت صفقلا لابجو زمرهو اوروس اهدالب

 ءاش نإ اهل ةبقاصملا راصمألا دعاوق نم اهلي ام ىلإ اهروهشمو سراف دالب

 .هللا

 ةيرق ىلإ زاريش نمو فاريس ىلإ زاريش نم قيرطلا ةفص كلذ نمف

 ذحت نمو اليم رشع ةسمحخ لت ةيرق ىلإ ةرفك نمو اليم رشع ةسمخ ةرفك

 نآل ناجميبلاو ذم نيب ام مسقت راوك ةنيدمو لايمأ ةتس راوك ةئيدم ىلإ

 روج ةلبدم ىلإ ناجميبلا نمو اليم رشع ىنثا ناجميبلا ةيرق ىلإ دمت نم

 ةسمخ باروش تشد قاتسر ىلإ روج نمو اليم رشع ةينامث اهركذ قباسلا

 لايمأ ةعست «ردق) ءارحص يف ةيرق يهو «درمذازآ) ناخ ىلإ اهبمو اليم رشع

 هرمذازآ ناخ ىلإ راح نموزإ افعاضم اسجرت تبنت اهلك ءارحصلا هذهو
 رشع ةينامث دن ريك ةيرق ىلإ درمذازآ ناخ نمو اليم رشع ةينامث |[ةيرق يهو

 ةبقعلا سأر ىلإ يه نمو اليم رشع ةيئنامث يم ةيرق ىلإ دنريك نمو اليم

 م, 0, 1,

 ٠ © يقتبو © هل | يف اهب] اذهب 3 ٠ ناجلا هم04. | لزوقو 81, لورنو 6, كزوند ل 1
 دالب هب 614 . 8 لاعت هللأ 7 ٠ ايروس م4. | لزمرهو همه. 6 ٠  04لاعت هللا 4
 ةئيدم] ٠011 اليم رثع ةمحخةرفك نمو نيو. م | ذخن] رخب 81, دجب 0, دجن خل 10 ٠ 0

 ةيرق 14 | ناوك 6600. | ةنيدمو] ةيرفو 14 | ثاوك ءمهل. | مسقلت © | رح م1, دحن

0, 
 دجب مه | ناجميتلاو 561, ناسميتلار ل | نألإ اله . 12 رغ مر دج هه ناجميتلا

 |)  ©6184اهركذ قباسلا همم. 13 ٠ آ01, ناحبيتلا | ثاجدينلا 201, ناحميتلا كف

 باروس تسد 8148, براوس تسد © . 14 ناخ] راح 5, راح 014 | درمذازآ ه4 لعاملع

 | © زك اهلك هبه | راج ت14 | دردارآ © ا 16 درمدارآ ٠  1. 8120981, 283ردف
 ٠  0ديرك 8, ديربك 1, ديرك هب | يم] يم 17 ٠ دنريك 81, ديريك محل
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 ةناكرب ناخ ىلإ ناكرذا نمو اليم رشع ةينامث ناكرذا ىمسي لزم كانهو

 نوكي اليم نيرشعو دحأ وحن فاريس ةئيدم ىلإ ةناكرب نمو اليم رشع انثا

 .اليم نينامثو ةئام عيمجلا

 وهو دسألا ناخ ىلإ زاريش نم رحبلا ىلع ةبانج ىلإ زاريش نم قيرطلاو

 نزرأ تشد ناحن ىلإ دسألا نامن نمو اليه رشع ةينامث ناكسلا ربت ىلع

 ىلإ ةريت نمو اليم رشع انثا ةريت ةيرق ىلإ نزرأ تشد نمو اليم رشع انثا

 زيرد ةيرق ىلإ نورزاك نمو اليم رشع ةينامه اهركذ قباسلا نورزاك ةنيدم

 ةبانج ىلإ جوت نمو اليم نورشعو ةعبرأ جوت ةنيدم ىلإ اهنمو اليم رشع انثا

 .اليم نوثالثو نانثاو ةئام كلذف اليم نوثالثو ةتس

 رشع انثا رازهلا ةنيدم ىلإ زاريش نم ناببصإ ىلإ زاريش نم قيرطلاو

 انسك ةنيدم ىلإ نييام نمو اليم نورشعو دحأ ةئيدم نييام ىلإ اهنمو اليم

 ةيرق ىلإ رانك نمو اليم رشع انثا ةيرق يهو رانك ىلإ اهنمو اليم رشع ةينامث

 نورشعو دحأ نارخطصإ ةيرق ىلإ اهنمو اليم نورشعو دحأ نيعأ «نباد رصق

 ىلإ اهنمو اليم نورشعو دحأ ةرماع ةيرق يهو نشور ناخ ىلإ اهنمو اليم

 اليم نورشعو ةعبرأ ةزك ةيرق ىلإ اهنمو اليم نورشعو دحأ درك ةيرق

 دحأ نامصإ ىلإ هنمو اليم نورشعو دحأ ناجنل نام ىلإ ةرك نمو

 نمو اليم نوعبسو نانئا نشور ناحن ىلإ زاريش نم كلذف اليم نورشعو

 2م, 0, 1,

 1 ةناكرب] ةلكرأ ف ٠ 2 وحن همي. ت14 ٠ 3 اليموص 7 ٠ 4 ةناتح 0, باح ه ى

 5 ناكسا 14 | تدرا تسد عم40, ٠ 6 ثدرا تسد همه. | ةريت] ترربت 8, تدربت ©,

 تزويت 1, تورت ه | اليم رشع انثا -ةربت نمو هرج. حل | ربت 8, ترربن 6, ترريت 1 + 7 نمو

 اليم تورشعو ةمبرأ -ثورزاك هج. 6 ٠ 8 حوت 614 ٠ 10 تازهلا 8 03, ناربلا ه

 11 اليم رثع ةيئامث  نييام ىلإ اهنمو هرج. 6 14 | نسا كم0ل0. | اسك ان ملف. ءا32 راثكز
 نايك ءمل4. ٠ 13 رخطصا همن, ٠ 14 اليم ثورثغ و دحأ ةرماع  ناخ ىلإ اهتنو هدد. 1

 4 | سور 80 © 15 دريك طر درك هل | اليم نورثعو ةعبرأ ةزك ةيرق ىلإ اهنمو هس. هل |

 ةزك] ةدرك 6, ادرك 14 ٠ 16 ةدرك 508 هدرك 1 | ناحل 61, نال ه ( ىلإ

 (415,)) نشور ناخ س ناهيصإ هوت. ه ٠ 17 نسور ب سور 01
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 ةسمخو ناشئام كلذ نم ةلمجلا اليم نوعستو ةثالث نابصإ ىلإ نشور نا

 .اليم نورشع.و

 ةديدم يهو ميوج ىلإ زاريش نم ناتسزوخ ىلإ زاريش نم قيرطلاو

 رالخخو اليم رشع انثا رالخ ىلإ ميوج نمو اليم رشع ةسمخ ةنقتم ةليبل ةئسح

 ةليلق ةرماع ةيرق يهو اليم رشع ةسمخ ةرارخلا ةيرق ىلإ اهنمو ةريبك ةيرق

 ىلإ ناكركلا نمو اليم رشع ةسمح ناكركلا ةيرق ىلإ ةرارخلا نمو ءاملا

 اهانركذ دقو تاراجنو قاوسأ تاذ ةرماع ةريبك ةنيدم يهو ناجدنبونلا

 ىلإ اهنمو اليم رشع انثا ناذبوخلا ةيرق ىلإ اهبلمو اليم رشع ةينامث فلس اميف

 رشع انئا ةرماع ةيرق يهو دامح ناخ ىلإ اهنمو اليم رشع انثا ةدياز ةيرق

 نورشعو دحأ ناجرأ ىلإ اهنمو اليم نورشعو نانثا نيسار ىلإ اهنمو اليم

 فرعتو براقعلا ةيرق ىلإ اهنمو لايمأ ةعست ةيرق يهو كذيب ىلإ اهنمو اليم

 اليم رشع ةينامث ليبنس قوس ىلإ اضيأ ناجرأ نمو اليم رشع انثا ريع
 زاريش نم كلذ نم ةلمجلاف مهس ةولغ ىلع ناجرأ نم ناكث ةرطنق دحلاو

 .اليم نوثالثو ةثام ناجرأ ىلإ

 بناج ىلع يهو قرشلا ةهج يف دزبو دزب ىلإ زاريش نم قيرطلاو

 ركذنسو هلاح ىلع ادرجم قيرطلا اذه ركذن نحنو ناسارخغ قيرط ي ةزافملا

 م, 6, 1 4

 3 ميوح 8 48ب مارح 0, مروح 1 ٠ 4 ميوح 28, مارح 0, نوح 1, ميوح هل | ثالخ م 4

 ثالح 1 | نالخو هو44. ٠ 5 ةرارحلا عمل. . 6 ةرارحلا م44. | تابكركلا عهل4. ٠ 7 ثاجذيبوتلا

 م1, تاحديبرألا 6, ناحرييونلا 4 ٠ 8 نادئرجلا 8, ثتاريرحلا 6 هر ثادن رجلا 1 | ةيرق ىلإ اهنمو

 (10) اليم رشع انثأ ةرماع -ةدياز همن. 614 ٠ 10 نايسار 0, نسار 14 | نورثعو نانلا

 اليم 0: هج, 214 | اهئمو وصب | ثاحرلا 50 هب ثاحرلا 1 ٠ 11 ةمست - كذيب ىلإ اهنمو

 لايمأ هج. © | كذيب] لدنب 8ب لذس 5, لديب .  12 انربهب 5, انره © 1, ارش مل | ثاجرلا

 م40. | اضيأ همي. ل ٠ 13 راكت 5**, راكب 014 | تاحرلا همهغ. | ةولع 6 4 | مهس]

 مهنم 4 ٠ 14 ثاحرلا 000. . 15 دزيإ درب م1, دوب ©, ر هلا ىلع يهو] ىلعو 614 ٠

 ٠  14ركذت نحنو] ركذلو 16
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 جرخم كلذ نمف هللا ءاش نإ اهعضوم يف ءاصقتسا ىلع كانه ينأت يتلا دالبلا

 ىلإ بذع داو ىلع لزانم ناقرزلاو اليم رشع ةينامث ناقرزلا ىلإ زاريش نم

 اليم رشع انثا ربت ةيرق ىلإ رخطصإ نمو اليم رشع ةينامث رخطصإ ةنيدم

 ذيب ةيرق ىلإ كنهمك نمو اليم نورشعو ةعبرأ كنهمك ةيرق ىلإ ريت نمو

 نمو اليم نوثالثو ةنس هيوقربا ةنيدم ىلإ ديب نمو اليم نورشعو ةعبرأ

 تاذ ةيرق يهو دسألا ةيرق نمو اليم نوثالثو ةعست دسألا ةيرق ىلإ هيوقربا

 سرجملا ةعلق ىلإ «زوجلا ةيرق نمو خسارف ةتس زوجلا ةيرق ىلإ) عينم نصح

 ةسمخن دز ةموح نم هثك ةنبدم ىلإ سوجملا ةعلق نمو اليم رشع ةينامث

 اذه دعب دالبلا هله ركلنسو اليم نوثالث دزي ىلإ هثك نمو اليم رشع

 .هللا نوعي يتآلا ءزجلا يف

 زاريش نم نامرك ةئيدم ناجريسلاو ناجربسلا ىلإ زاريش نم قيرطلاو

 نم ةيرق يهو ذابادايز ىلإ رخطصإ نمو اليم نوثالثو ةتس رخطصإ ىلإ

 رشع ةعبرأ ردولك ىلإ ذابادايز نمو اليم نورشعو ةعبرأ زرفخ قاتسر

 رشع ةينام ةريحب ىلع ةرماع ةيرق يهو نانابوج ىلإ ردولك نمو اليم

 ىمست ةنيدم يهو «خسارف ةتس نمحرلا دبع ةيرق ىلإ نانابوجلا نمو> اليم

 كهاص ىلإ اهنمو اليم رشع ةينامث ناجنذوبلا ةئيدم ىلإ اهنمو اهركذنسو ةذابا

 ناقمرسلا طابر ىلإ كهاص نمو اليم نورشعو ةعبرأ ةرماع ةنيدم يهو

 م, 0, 1,

 1 كلذ نذ] كلذن 1خ ٠ 2 لزانم هس. ه ٠ 3 ارت ف ٠.4 كنمي“ مامر تادنيك © |

 اليم نورشعو ةعبرأ تكنهاك نمو هس. 14 | دنب 8, ارث © ٠ 5 دنب 8, اربن ©14 |

 هيوقرب 8, هنوهرب 6, ةيوقرن 1 . 6 دسألا ةيرق لإ ني. © | ةمست] ةتس 14 07 ةيرق لإ

 زولا - 1. 8هسوق], 283 | ةعان] ةيرق مل. ٠ا 8 ةملق 2: ةيرث 614 | دزي] درب همل0. ٠

 12 دايأ يدو طلو جو20. ٠ 13 زرفخ] ررح همل0. ٠ 14 نايابرح 51, نامادوح ©, ثاناءوح

 مل ٠ 15 خسارف- نانابوملا نمو 1. ةقدسوهل, 284 ٠0 16 ةذابا] ةديئرلا 8, ةديبرلا ©

 هديرلا14 | اليم رشع ةيئادث  ةنيدم ىلإ اهنمو همت. 18 | ناجيبوتلا ل, هج ©

 ٠ نورشعو ةعبرأ] توعبرأو تانثا 14 | (417,) اليم تورشعو ةءبرأ _كماص نمو هرج. 1ك 17



 1ا/ ١

 نورشعو ةعبس محن تشب طابر ىلإ هنمو اليم نورشعو ةعبرأ ةزافم

 هركذ مدقتملا ناقمرسلا طابرو اليم نورشعو ةعبس ناجريسلا ىلإ اهنمو اليم
 ىلإ ناقمرسلا دح نم كلذ عيمجف نامرك دح نم هدعب امو سراف دح نم

 .اليم نورشعو ةعبرأ ناجريسلا ةئيدم ىلإ هنمو اليم نونامثو ةئام زاريش

 ميم ناخ ىلإ زاريش نم نامرك مورج نم مرات ىلإ زاريش نم قبرطلاو
 ةنيدم ىلإ هنمو ناكرهكلا قاتسر نم ةيرق ميم ناخو اليم نورشعو لجأ

 انثا طابرلاب فرعي لزنم ىلإ ناتسروخ نمو اليم نورشعو دحأ ناتسروخ
 اسف ةليدم ىلإ مرك نمو اليم رشع انثا مرك ةيرق ىلإ هنمو اليم رشع
 رشع انثا ةنيدم يهو ناتسمط ىلإ اسف نمو اليم رشع ةسمخ اهركذ مدقتملا

 ىلإ اهنمو اليم رشع ةينامث ةئيدم يهو ناجتسفلا ةيحان ىلإ ناتسمط نمو اليم

 ةنيدم يهو اليم رشع انثا ناجزيرم ةنيدم ىلإ اهنمو اليم رشع انثا ناك اردلا

 انثا نانس ىلإ اهنمو ينابلا ةنسح قاوسألا ةرماع تاراجتلا ةريثك ةرماع

 يدهملا مر ىلإ اهنمو لايمأ ةثالث درجئاراد ىلإ اهنمو ةرماع ةنيدم يهو اليم رشع
 ىلإ اهلمو اليم رشع ةسمخ نيصح نصح تاذ رظنملا ةيبب ةنسح ةئيدم يهو

 ةلماك ةليلج ةنيدم يهو جرف ىلإ اهنمو اليم رشع ةسمخ قاتسرلا قاتسر

 عيمجلاف اليم نوعبرأو نانثا ةئيدم يهو مرات ىلإ اهنمو اليم نورشعو ةعبرأ

 .اليم نوعبرأو ةتسو ناتثام مرات ىلإ زاريش نم

 م 0,14

 1 ةزافم ه8. © | ماخ فيس ط, مح فيس 14, ماح فيطس ىف ٠ 2 ناجريسلا لإ اهنمو
 اليم تورشعو ةعبس هت. 0184 | تافمرسلا 1 | هركذ مدقتملا هرص. 14 ٠ 3 تاممرسلا كل ٠

 4 ناجريسلا 6, ناحرسشلا 1 ٠ 85 مران 5 ©, مراب 14 | مورج] دودح 14 | زاريش نم همت. © |
 ميمراخ 8, ميمراح 014 ٠ 6 اليم ثورشعو دحأ -ميه ثاخو هج. 614 | تامكركلا » ٠

 7 نايسرو» 8 | روج 8, نايسروج1 ٠ 8 اليم رثع ةسمحخن-ةيرق ىلإ هنيو همي. 14 | مرك] رك
 طر اركه ٠.9 ناذط 214, ناسط 6 | ةرماع ةنيدم © ٠ 10 انثا ناكاردلا  ناتسءط نمو

 اليم سثع هدب. هل | تاسيسفلا 261 ٠ 11 تاكاردلا] ناكزانلا 81, تاكرانلا © | ثاجؤي رم ممد

 اهي. 5, ناكرب ل14 ٠ 12 ناس م1 5م. 64 . 3 درعارد 51, درحيراد 6 شث| مز1 ٠

 15 حرف >1, حرم © ٠ 16 نورنعو] ثوعبرأو 6 | مراب 5 © ىر مرام 1 ٠ 17 مراب همهل. ٠
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 ويصل

0 

 فيلل

 راوك ىلإ زاريش نمو سراف هالب تافاسم نم ائيش ركذن نأ يقبو

 وه لب قلسلاك رضخأ نيط ندعم اهو ةرماع ةئسح ةيرق يهو اليم نوثالث

 ىلإ زاريش نمو كلذ يف ءيش هلدعي الو لكألل يهش وهو هنم ةرضخ دشأ

 نمو اليم نوعستو ةتس جوت ىلإ زاريش نمو اليم نورشعو ةعبرأ ءاضيبلا

 اليم نوثالثو ةتس مريجن ىلإ فاريس نمو اليم نوعبرأو نانثا ةمرخ ىلإ زاريش

 اليم نوعبسو ةسمخ جرهفلا ىلإ راثأ نمو اليم نوسخو ةعبرأ رانأ ىلإ ناذور نمو
 خسارف ةرشعإ) ذبيم ىلإ ةثك نمو اليم نوثالثو ةتس ةثك ةئيدم ىلإ جرهفلا نمو

 .اليم نوعبسو ةسمخ نبيا ىلإ ةدقع نمو اليم نوثالث ةدقع ىلإ «ذبيم نمو

 اهم مر لكلو داركألا لاحم مومرلا ريسفتو مومر ةعبرأ سراف ضرألو
 يأ ةنئاكلا بئاونلا كرد مزتلا داركألا نم سيئر اهفو ةعمتجم ندمو ىرق

 .هوركم هضرأ يف ادحأ بيصي ال ىّتح قرطلا ظفحو هتيحان

 ذخأيو ناهبصإ يلي امم وهو ناجيمرلا ىمسيو هيوليج نب نسحلا مر اهئمف

 ءاضيبلا ىلإ يهتني هنم دحف ناجرأ ةروك نم اقرطو روباس ةروك نم اقرط
 نم هنأكف ىرقلاو ندملا نم هيف عقو ام لكو ناهبصإ ىلإ يهتني هنم دحو

 رايرهش رب نم مه نيذلا ناجتزاملا ناهصإ لمع نم مهمخاتيو ناببصإ لمع

 .اليم نيعبسو نينئا ىلع زاريش نع هدعبو
 ىمسيو ملاص نب نيسحلا مرب فورعملا ناويدلا مر وه ابنم يناثلا مرلاو

 م, 6,1, ه

 1 اهتافام نمو سراف دالب نم كه .0 4 حوب 8, حول 0, حرب 1 حرت لا ٠ 5 ةمرح 5,

 ةمرح 0, هموص 14 | مرحب 6, رسب ل ٠ 6 نايا و, تانا هى | تايا 9, ثابأ هل | حربملا ©,

 حرهفلا 14 ٠ 7 هتك © | دنيم 8, رينم 0, ديمب 5, دنت يح | ذيبم -ةرشع 1. 8338021, 287 ٠
 8 نيباب 81, :.م. 6 ه4 | ثوعبسو ةسخنإ] تودستو ناتئام 614 ٠ 9 ضرألاو © | مز ة>“
 مهم م04. | لاع 514 ٠10 بئارلل كردلا# ٠12 ةيولاخ 56 1, هيولاح هل | تاجئرلا ©
 ناسيمرلا 1, تاحسرلا مل | تاهبصإ .ذخأيو همم, 14 ٠ 13 ناجرلا 8, ناحرلا 6 ٠ 15 ناحذيانلا
 مب نتاع سانلا ©, ثاجداتلا 1, تاجذيبانلا ف | رايرهش 5: نتابرعس 3, تانرهس 18 ٠ 17 مرب

 نيسملا] نيسحلاب ظ ٠
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 دودح ةئالثلاو ةرخ ريشدرأ يلي هنم دحو روباس روك نم وهو ناروسلا

 يف ىرقلاو ندملا نم ناك امه لكو روباس ةروك ام فطعنت هنم ةيقابلا

 .اليم نيرشعو دحأ ىلع زاريش ىلإ هدلح برقأو اهنم وهف هباقصأ
 ريشدرأ ةروك نم وهو ثيللا نب دمحأل ناجلاوللا مر وه اهنم ثلاثلا مرلاو

 نم هباقصأ يل عقو امو ريشدرأ هدودح ةثالث يليو رحبلا يلي هنم دحف ةرحخ

 نايراكلا مر امأو) اليم نيعبرأو ةينامث ىلع زاريش نم وهو اهنم وهف ىرقلاو ندملا

 دودح ىلإ هنم دحو ناجنزاملا ىلإ هنم دحو «رافصلا يني فيس ىلإ هنم ادح نإف

 .ةرخ ريشدرأ يف ةعمتجم اهلك اهدودحف ريشدرأ دودح ىلإ هنم دحو نامرك

 تيب ةئامسمح ىلع مومرلا هذه يف مه نيذلا داركألا ءالؤه ديزيو
 يف نرعجتني مهرثكأو كلذ نم لقأو سراف فلأ دحاولا يحلا نم جرخمو
 اهنع لوحتي ال مومرلا هذه لهأ نم دحاو لكو يعارملا ىلإ فيصلاو ءاتشلا

 ال مهب ةصتخملا يحاونلا نم مهل اميف مهعيمج لقتني لب اهنم لقتني الو

 نب درك دلو نم برعلا نم مهنأ ديرد نبا ىكحو مهريغ ضرأ نولخدي

 سيلو لبإو كامرو مانغأ سراف دالب يف داركأللو رماع نب ورمع نب درم

 اهلو قاتع ليخ ناجنزاملا ةموحب اهفو نجه اهرثكأ لب قاتع ليخ مهل
 .اهقلخ ميركو اهقلخ نسحلا ةيلاغ نامثأ مهدنع

 ال ىرذلا ةقهاش لابج يف ةنيصح نوصحو ةعينم عالق سراف ضرأبو

 يهو هايابكاد ةعلق اهنمف ةتبلا ةونع اهبنم ءيش حتف ىلع كولملا نم دحأ ردقي

5, 6, 1, 

 1 هروك © | ةئالثلا دودحلاو 6 1.4 ٠ 2 هنم] اهنم 14 ٠ 3 هباقصأ] اهنامشأ © 1, ةنامض مه |

 اهنم] هنن 6 14 ٠ 4 وه هرج. 0 | تاميوالا 8, ثاعروللا ©, تايرللا 1, تاسوللا هل | نء رهوز

 نمو 014 ٠ 85 هفامضأ ت14 ٠ 6 نم رهو] نمو © | رافصلا-امأو 1. يوسوقل, 270 ٠

 7 تاحيراملا 21, ناحنرالا 6, تاسراملا ه ٠ 10 ءاتثلاو فيصلا ب 14 .٠ 11 ىلإ همص. 14 ٠

 14 درم] ةرم م00. | رمش 2| سران دالب] مهدالب ٠ 15 ناحيراما 51, تاجنراملا ق, ناغنراملا

 م ٠ 16 ةيلاع 614 ٠ 18 ءابايكاذ طب هياكاذ قب ءاياكاد 1م .



 دولا

 دحأ ردقي ال نصح اهنم ةبعش لك سأر ىلع ةمئاقلا يئاثاألاك ةثالث لابج

 لآل دصارم يهو رحبلا نم ءيش يف هب ىقرب نأ الإ هسفنب هيلإ ىقري نأ

 لدتسي رحبلا يف دعب نم ىرت اهنآل بكارملا املإ دصقت رحبلا ىلع ةرامع

 .ناعنك نب ىدنلجلا ناينب نم اهنأ ركليو سراف تاضرف ىلع اه

 الإ اهلإ ءاقترا دحأل سيلو نيط لبج ىلع يهو نايراكلا ةعلق اهلمو 10م

 .جرح لمنلا جرده لثم قيرط ىلع
 ءاقترالاو قهاش لبج ىلعأ يف رخطصإ ةروك نم ذايدنفسا ةعلق ابئمو 111

 عنتماو اهيف نصح نم ىلع دحأ ردقي الو لايمأ ةثالث بعص قيرط يف اهلإ
 .اهنع ةريملا عنمو اهيلع دوعقلاب لختوت امتإو راطمألا نم اههايمو هسفنب

 عانتماو ولعلا نم ةياهن يف نييام قاتسر نم يهو ناوئكشا ةعلق اهنهو 202

 .ةيراج ءام نيع ابفو ابلإ دوعصلا نم

 يهو زوريف ماك نم ةقيوسلاب فرعي عضومب اهناكمو زرذوج ةعلق اهبمو 03

 ةيحانب صحلا ةعلقو بعص اهقيرطو دهج نع الإ اهيلإ رظانلا اهرصبي ال ةعلق

 ال ادج ةعينم ةعلق يهو سرادنب ةعلق ىمستو سوجم موق اهناكسو ناجرأ

 جرا ةعلقو ةيراج ءام نيع اهيفو اهلإ ءاقترالا عانتمال ابلع بلغتلا عاطتسي

 .ةيراج ءام نيع اهبو ءاقترالا ةبرعصو ةعنملا يف اهلثم

 نآلا ديرنو رابنألا دمت راغص ةيدوأو رابك ةريثك رابنأ سراف دالب يفو 24

 هللا ةوقلاو دمحلاو ةوقلا هنكمتو ةقاطلا هغلبت ام بسح اهرثكأ ركذن نأ

 رحبلا يف بصتو ناهبصإ ضرأل ةمحاتملا لابحجلا نم جرخم سراف راجنأ عيبجو

 م, 0, 1, هل

 2 هب ومص. © ٠ 5 ناب تامكلا 14 ٠ 6 قيرط-لثم هه. © ٠ 7 داّيديفسا 8, دايديفسا

 1, دادفسا ه4 . 9 م0514: عئمو : عنملا 6 . 10 ناويكسا معا1هب تاوكسا 6 | نسام ظ14ب

 سان © ٠.012 زرذوح] تثدوح 206, ثدرح ], نودرح ه .٠ 13 سألأ] نصحلا نمل4. ٠

 14 ناجرلا ههل0. . 15 جديا ظر حردلا 6, حدبا [مه ٠ 18 ةرتلاو همن. 0184 | هدحو هلله -
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 .ةبيط ةبذع اهلك اههايمو يبسرافلا
 ندرسلا يحاوب ىلإ ناهبص] يحاون نم جراخلا ربا اذهو نسم ربت اهنمف

 ايراج مهتجاح نع اهلضاف لازي الو نسم ىمست ةيرق دنع باط ربنب عمتجم

 ةليلق ناتسزومنو سراف نيب ةرطنق يهو ناكث ةرطنق تحت ناجرأ باب ىلإ

 ةبيرغو ءانبلا بئاجع نم يهو سلدنألا ةبطرق ةرطنق يهاضت يهو ريطنلا

 .زينيس دنع رحبلا يف عقي مث رهشير قاتسر ينأي ىتح ربنا اذه رميو

 ةيحان نم يذلا نانيد لبج نم هجرخمو نيريش رهن سراف رابنأ نمو

 مث «2 قاتسر قرتخيف رمي مث ناجدالجلاو كزرف قاتسر يقسيف جنرزاب

 .هبانج وحم رحبلا يف بصيف رمي

 كوبنت لخدي ىتح اهلابجو جنرزاب نم جرخم هنإف ناكذاشلا رهن امأو

 ناكرهكلاو دنبالو ذاباديز قاتسر يقيو دامح ناخم رمب مث قاتسر وهو

 .رحبلا لخدي مث ناقتسرلا تشد ىلإ دتمي مث

 ريخو كيخرد ةريحب يف عقيف) ناخمرجلا نم جرم هنإف ذيخرد رهن امأو

 ىلإ بصي مث نارونبأب رمي مث اهيحاون يقسبف «ناذبوخلاب جرخيف ناذبوخلا

 .رحبلا يف طقاستيو اقرفتم ناجدالجلا

 5, 0, 1, ه

 ٠  26باط رهنب عمتجي 14: اهعمحبو 3 ٠  4نسم - يهنلا اذهو هرج. © | نادرسلا 2
 رهيسور 2, رهسور 6 ٠ ثاحرلا ءم20. | ثناكت] راكب 5 1 ى, راكذ © | نيب ا١ 18 | ىظنلا ك 4
 ليرعس 8, ناريس 0, نربس ]و 7 ٠ ديهسرر 14 | زيئيش 5, ريتس 0, ريش آر ممص اع هش ,0

 ميزاب 5, دم. © هب حيراب 1| كزرف] كردي ه 8 ٠  14نيوس مهل | تايلد 5, تابيد ©, ناسد
 و9 هبانجإ ةباحر هب .٠ كردم 6, كرري 1, كرري حل | ثاجدالملا مم ثاحدالحلا 61| «ل) ط

 | ناكذاسلا ملف. | حيزا 2, حيران ©, خراب 1, سرابش 10 ٠ هلاحر 0, هئاجر 1, هناجر هل

 كوني ») كوبت ©, كوش 1 . 11 درباربر 5, 5م. 614 | دنبانو] ثيباثو طب هم.
© 

 ةنس.14 | ناكركلاو ملل. ءا 12 تسد مله | تاقسراا 8, ةرص. 1, نافسرلا هل

13 
 ديحرد] دنجرذ ©0400. | ناروجلا هب تاررحلا 01, ثاديوجلا 4 | تاذن وكلاب - مقيف

 .٠  018ناروبلاب ه4 . 15 تاحدالطا »ب ناحدانللا 14 ٠  275!ةددوقل, .1
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 رين يف طقسيف نايزيزلاب ريصي ىتح ايلعلا ناجيامخلا نم جرخحم سر ربو

 .رحبلا ىلإ اهئمو اهابب ارام يضميف جوت ىلإ يضميف روباس

 رمت يف عقو ناقنجلا غلب اذإف نيذاد قالخ نم جرخم نيشخا رهن اهنمو

 .جوت

 يقسيف ىزفذاش ىعدت ةيرق نم ناجيورلا قاتسر نم جرم ناكس ربنو

 ىلإ رمب مث اهيقسيف راوك ىلإ اهنمو هيقسيف هايس قاتسر ىلإ ردحني مث اهعرز

 رابنأ يف سيلو رحبلا يف عقي مث كس ىلإ بوسنم ربا اذهو كس ةيرق

 يقسيف هنع جرخم هءام نأل ربلا اذه نم اعافتناو ةرامع رثكأ ربت سراف

 . تارامعلاو قيتاسرلا

 قاتسسرب رميف مريجنو مرصام قاتسر نم جرخم هنإف قيشرج ربن امأو

 لخدي ىتح لويس ةرطنقب فرعت ةيداع ةرطنق تحن جرخم ىتح ناجشملا

 .نيشخخا رهن يف عقيو نيذاد قاتسر ىلإ مث هيقسيف ةرج قاتسر

 ناوركلا ىلإ بسنيو درالا دح نم ناورك نم جرخم هنإف رك ربن امأف

 يقسيف ردحنيو زوريف ماك يقسيو روهشملا روكذملا ناوب بعش نم وهو

 مب 0, 1, ه

 1 سر] شرو 201, سرو هل | تناجنانجلا ط, تاحباملا 61, تاتحامجلا ه | تايزربلاب

 2, تانروملاب ©, تانزوبلاب 1, ثارومسلاب ه4 . 2 حون طب هم. ©14 | يفييف هرج. 04 |

 رحبلا] ةريحبلا 2 خر هريخلا 01 ٠ 3 رهن ىلإ اهنمو ت4 | نينجا 8, هم. ©, نسحا 1

 نسخا مه | نذاد] نسداو 81, ة.م. 6 4 | نافيحلا طر و.م, ©, تافيجلا 14 ٠ 4 حول 56,

 5ك.م,ب1 ٠ 5 تاحورلا ©, تاحلونلا ه | ىعدب 1, ىمسي مك | ىزتراس 2م, ىرفزران 61 ٠

 6 هايس هرج. 6 | هنمو 0184 | راوك] ثاروب 5© هب تاون 1 ٠ 7 كسا م, كشا تاه |

 كس لإ -رهنلا اذهو هرج. هل ءا140 قيشرج] قيسوب 8, نيسوب 0, نيسوب 1, نيسوي هل | مرسام
 014 | مريجنو 5م. ©, ميرخجنو ], هر. ك4 ٠ 11 راجتسملا 21ه, و.م. © | لوبس »

 12 هوح [1, هرج ل | نداد 5, همر ©, نيراد 1, نيراد 4 | نيسحا م6, نيخا 1

 نسحام . 13دزالا 6 | ناورككتلا 51هب تاوركنملا 6 .٠ 14 ةيرق يقسيف ردحلبو

 هضص آش



 .ناكتخبلا ةريحي ىلإ يهتنيف جوسطلاو ناكساكو درجمار ةيرق

 ىلع جرخيف باورفب فرعيو ناقربوجلا نم جرخ هنإف باورف ربن امأو

 .ركلا ةيحان يف طقسي ىتح ناسارخ ةرطنق تحت رخطصإ باب

 روجو ناغفينخلا قاتسر يقسيف هايس ناجراد ةيحان نم جرخم ةزرا ربغو

 .رحبلا يف عقي مث هرخ ريشدرأ قاتسر قرتخم .ىتح
 افوخ اهركذ نع نآلا انبرضأ ريثك راغصلا ةيدوألا نم سراف ضرأبو

 .قيفوتلا هللابو للملاو ةمآسلا نم

 عرازمو ةنوكسم ىرقو تارامع اهيلع ةريثك تاريحم سراف ضرأبو

 ةريحب اهف اريخو ةرامع اهرثكأو ارطق اهريكأ اهنم ركذنف تالغتسمو

 كهاص برق ىلإ لصتتو زرفخ ةيحانب يهو رك ربن اف عقيب يتلا ناكتخبلا

 رثكأو لايمأ ةتس نكامأ يف اهضرعو اليم نيتس وحن نوكي اهلوطو نامرك

 فرصتي اريثك احلم فيصلا مثامس يف اهفارطأ دقعتو ءاملا ةحلم يهو كلذ نم

 .رخطصإ ةروكب اهفرط لصتيو ةلصتم تارامعو ىرقو قيتاسر اهلاوحو هب

 اهلوطو روباس ةروك نم نزرأ تشدب ةريمحم ةيسرافلا تاريحبلا نمو

 ممحو فيصلا مئامس يف اهرثكأ فحجمو بلع اهؤامو اليم نيثالث ومن

 وحن اهقمع ناكف تألتما امبرو ربسيلا ءيشلا الإ اهم ىقبي ال ىتح ظبقلا

 ريثكلا بيجعلا كمسلا اف داصي ةريثك قراوز ايفو رثكأو لقأو ميق تس

 م نب 1 مه

 1 درجنو 861, هم. هل | حوطلاو 5148ي ممم اهو. © | ناوتخبلا] تاكيجنا 51, ثاكيحنا

 ©84 ٠ 2 تاورف] بارع © | تاثّروحلا 51, تاتريوملا مب ممم عه © ٠ 4 ةزرب] هوربت 2,

 هور ©, هربث 1, رس هل | ةيحات هوو. حل | هاش تاجراد 1, هاش ثاحراد هر ممد هع. © | تاففيخلا

 طر ةنص. ©, تافحلا 1, نافملا 4 ٠ 27 قينوتلا كليو هرب 614 . 0 ناكتخملا] ناكتح 5

 توكح 0, ناكح م | زرفخ] رفح 01, رمح م | كهاص هس. .٠ 12 ملا هب مايا

 ما ٠ 14 ثدرا تسدب نول0. ٠ 1ك ميمحو] ميججو 18 ٠ 16 طبقلا 6 | ثوكتز نم 0 ٠

 17 لقأو هنص. © 1 ٠
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 ام ىلع اهبنرثك فشتو زاريش ىلإ لمح اهكومس ةماعو ردقلا ريبكلا ددعلا

 .هيلإ جاتحي
 نم وحن اهلوطو نورزاكب فرعي عضومب روباس ةروك نم روم ةريحبو

 ةماعو قراوز اهفو حلم اهؤامو قروم برق ىلإ لصتتو اليم نيثالث

 ةرواجملا ةينادملا راطقألا كلت ىلإ هب نوريسيو كمسلا نوديصتي اهم نينكاسلا

 .اهل

 اهنم عفتريو اليم نوثالثو ةتس اهلوطو حلم اهؤاهف ناكتجلا ةريحم امأو

 نم يهو ناجرهكلا ىرق اهلوحو شياعمو كمسلا دياصم اهبو ريثك حلم

 .ناتسزودلا دح اهرحتآو لايمأ ةتس ىلع زاريش نم اهلوأو ةرخ ربشدرأ
 نيرشعو ةعبرأ نم وحن اهلوط ةيرفسابلا ريد اهبلع يتلا ةيرفسابلا ةريحبو

 يدريبو بصق اهيف ةريثك ماجآ اهفارطأ عمو ريثك اهكمسو حلم اهؤامو اليم

 ةحلاتم رخطصإ نم يهو يحاونلا كلت لهأ هب عفتني امه كلذ ريغو ءافلحو
 ىلإ انب ةجاح الو ريثك عقانملاو كربلا نم ابو رازه قاتسر نم ناقرزملل

 .اهركذ
 ةريثك يهو نارين تويب اهنم ناكم لك يلو سراف ضرأ ميمجتو

 هدقوم هرانل مظعم تيب وهو نايراكلا تيب اهنف ضعب ىلع اهضعب نولضفي

 اراد نب اراد ىلإ ةبوسنم يهو ةرجي ران تيب اهنمو فينو ةنس فلأ ذم
 نوفلحم يتلا مهئاعأ مظعأ يهو نومسقي هبو سرفلا دنع مظعم تيب وهو

 مب ب 1,4

 1 فو 0م | اهترثك هرج. 14 ٠ 3 روم] روك م04. | توركت © ٠ 4 نيروم [,

 سروه 4 ٠ 5 ايب نيتكألا] اهنهأ ت | نتوريصيو ى ٠ 7 تاكملا » 6, تاكتملا ه ٠ 8 ثاجرهطلا

 2 ©, راجرهطلا 14 ٠ 10 هنرفساتلا ط, ةبرذسانلا ق, ةيراماتلا 1, ةيرقانلا ه ٠ 12 نم يهو] ندو
 و0 .٠ 13 ناترزمل هم. 614 | مقانملاو] عياقيلاو نم .٠ 16 ثوررعللا م1, نورا تى ٠

 17 فينو م0: ديازو 1, ديزاو ه | هرحبرأ 6, در راد 1, ةرغراد م | !راذ ةلغ] هيوراد
 6000. . 18 ىظعم همر 0 | اهبو ه | هب تويسقي © | (425) روج برظعأ يهو ها 6 ٠
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 دنع ران تيب اهلمو روج ةكري دنع اهعضومو نيراب تيب ابنمو اهقحنو اهع

 اضيأ روباس باب ىلع رخخآ ران تيب اهمو نيشخوبسب فرعتو روباس باب

 اضيأ نورزاكب ران تيب اهنمو نسواك كبنحب ىمسيو ناساس بابل ايذاحمو

 نومسقي مظعم هلهأ دنع ريبك وهو زاريش تيب اهنمو مهدنع مظعم وهو

 ةفورعملا ةيرقلاب زاريش نم ةبرقم ىلعو دزمربب ىمسي ران تيب اهنمو هب

 ةيرقو مهرطق نم هنورب زاريش لهأو لاع فرش ىلع وهو ناكوسلاب

 اهنيبو ناسارحخ ىلإ ذخالا دز قيرط راسي نعو زاريش لامش يف ناكوسلا

 عوجرب تلطعت ةريثك نارين تويب سراف ضرأب ناكو ليم وحن زاريش نيبو

 . عقالب نآلا ىلإ اهنكامأ رثكأ يقبو مالسإلا نيد ىلإ سرفلا رثكأ
 يل اليم نوسخو ةثامعبرأ اهلوطو ضرعلاو لوطلا ةعبرم سراف ضرأو

 ىلإ ناجرأ ندل نم طخ ىلع ةيوتسم سراف ضرأو اليم نيسخحو ةئامعبرأ

 جرف ىلإ درجارادو مومرلا ىلع دتسمت مث ةرج ىلإ نورزاك ىلإ ناجنبونلا

 .دورصف لامشلا ىلب امم ناك امو مورجف بونجلا ىلي امم ناك اف مراتو

 جوتو ةبانجو زيليسو نابورهمو ناجئبونلاو ناجرأ اهمورج يف عقيو

 م هب 1 4

 1 اهتحبو همن. 14 | ندام 21, سداو ه | دنعإ ىلع © ٠ 2 روباس -فرعتو هن. © |

 نيسخ ديسب 8, نيسح ريسب 14 | نسواك ذبنوي  رخآ ران تيب اهنمو هم. 14 | اضيأ رخآو © ٠

 3 سنولك ليثحب 2, سولك © | ثورراكب ©, نوراكب ل ٠ 4 مهدنع مظعم وهو هر, © | دنع ريبك

 مظنم هلهأ] ثيبب © ٠ 5 اهننو] رهو 14 | زمرهت 81, درمرهن © | ليم وحن ةيرقلاب هدم
 0 ٠ 6 ناكولاب] تاكزيلاب 5, ناكرسنلاب 1 ى | فاريس م14 ٠ 7 ناكزينلا 51, ناكربتلا ه | نعوز

 ىلعو 14 | درب 21, درب ه | هنيبو14 ٠ 8 وخن] موب14 ٠ 9 عقالب - رتكأ] سراف لهأ

 نآلا بارح اهنكامأ رثكأو مالسالل © .٠ 10 اليم نيسمخو ةثامعبرأ يف هس. 1 ٠ د ىلإ ناجرأ

 ىلإ تاحئيوتلا هج. 6 | تاجرلا 214 .٠ 2 تاجديب وتلا 8, تاحدسونلا 1, تاحدتب وللا ه | توراك

 ©, نورراك 1 | دمي 14 | درجنراذو 8, درحبا ردو آ, درحيرادو هل | جرف] حوت 5, حرب 148 ٠

 13 مرابو 8, مرابو 14 | بونجلا 1. ةد»وقل, 287: برغملا م04. | لامشلا ؟ زرادسومل, 7:

 ثفرشملا م40. ٠ 14 لاجرلا ملل. | (426و) دناف ميخو- تاحتبونلاو هن2. 6 | ثاحدييولاو 5,

 تاحتسوتلاو 1, باجدتيوتلاو م | تايورهمو 51,8 ٠
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 رزايجو نيراب تشدو نورزاكو رومو نيذادو ةرجو ناقتسرلا تشدو

 نامجيامخو ناريمسو رزباو نيربكو ريكو ناجللاوللا مرو ناقشوبلا تشدو

 .كلذ فاعضأ يف امو ةرامع «نبا> نصحو مريجنو فاريسو ناركو

 دركو زوريف ماكو جرباو نيبامو ءاضيبلاو رخطصإ دورصلا يف عقيو

 ندرسلاو جنرزابو مارصو نورللاو درالاو ناجنبسوالاو ناتسورسو رالخو

 ناوبو نائهرو مربو تانابهطصالاو جيالاو تاناكشاملاو زيربنلاو ةمرخلاو

 امو نييانو نيراجو دزيو هيوقرباو قمرسلاو ديلقاو ناقريوجلاو ناشيخرطو

 مورجلا ءاوهو لدتعم حيحص دورصلا دالب ءاوهو دالبلا نم كلذ فاعضأ يف

 .ةياردلاو مهفتلا يوذل ةيافك سراف رابخأ نم هانركذ اميفو دساف مبخو

 ىلع اوروس ةيرقو ناجونملاو زمره ةنيدم نامرك دالب نم ءزجلا اذو

 يصقتلا ىلع اهدالب عيمجو اهتاذب نامرك ضرأ ركذنسو صولبلا لابجو رحبلا
 .ىلاعت هللا ءاش نإ اذه دعب يتأت يتلا ةروصلا يف ام انركذ دنع

 هنم معباسلا ءزجلا هولتيو هلل دمحلاو ثلاثلا ميلقإلا نم سداسلا ءزحللا رج

 .هللا ءاش نإ

 م, 0, 1, ه

 1 (نايسرلا 1) تاقسرلا تسدو 14 | سرادو 14 | ربو 8, ومو 14| كيراب تسدو 8,

 سراب تسدو 1مل | نيرييجو و.م. 14 ٠ 2 تاقيسوملا ثسدو 8, هن. 14 | ثاحارللا مزو 814 |

 نيربكو] نيرريكو 2, سرريكو 1, سوربكو حج | درباو 5, درتاو 1, ذوناو ه | تاجئامتو طب
 ناسنامجو 14 ٠ 3 تاوكو ط734 .٠ 4 نييامو هم. ه | حجدياو 5, حدناو 1, حساو خ ٠

 5 نالحو 71, نالجدو هل | نيسورمو 21, سسورمو ل | تاجيسوالاو 2, تاحيسوالاو 1, ثناحسإلاو

 مهل | دزالاو 51, ددرالاو ه | تورلو] زرزلاو ظ, رورلاو 15 | جيرزابو ظ,ةم.14 ٠
 6 ةموحلاو 214 | نيريتاو 8, نب ريثأو 1, وم. هل | تاناكملاو ط هب تاناكلاو 1 | جللالاو 5

 حمالاو 1, جنالاو ه | تايدتهصالاو م, تايديهصالاو [, تاندهبصالاو ه | مرابو 214
 7 نائحخرطو 8, تاسخرطو 5, تاسحرطو 4 | تاقزيوجلاو 8, نانو رحلاو 5, تاتويرحلاو ه |

 ةيوقرياو 2, هيوقرباو 1, هبوقرباو 4 | دزبو 8, دربو 1, دربو ه | نيراجو] تاخو 8, ثاحو
 1, ثاحرو مل | كيئافو 8, سامو 1, سنابو ه ٠ 10 ثامرك- ةنيدم هد. © | ثاتوملا 514 |
 اروس 2148 .٠ 12 أت يلا] ةيتآلا 14 | لامت هم. ©. هلشنب نيملا وهو 14 ٠ 13 بزجن

 هللا ءاش نإ طب همم ©, كلاثلا ميلقإلا نم سداسلا ءزجلا هئيضت ام ركذ ىفقنا انهو 14 ٠



 عباسلا ءرجلا

550110 5821114 

 دالبلا نم ةصح يف ثلاثلا مبلقإلا نم عباسلا ءزجلا اذه نمضت يذلا نإ

 ناذورلاو جرهفلاو نييانو ذبيمو ةثك لثم اهندمو رخطصإ ةروك ةرومعملا

 دادتماو سراف نيوارد يف تبلقف نامرك لامعأ نم ركذي اميف تناك اهنأ ىلع

 ناقربوجلاو قمرسلاو ديلقاو هيوقربا اهندم نمو اليه نينامتو ةئام وحن ةيحانلا هذه

 ىريكلا كهاصو ناجنزرهمو نمحرلا دبع ةئيدمو مربو نامحرالاو ناكشمو

 .ناجروللاو دركو ةجيو نيكو بادرسلاو ةمرخو جرباو ةريخلاو ناكرذألاو ةارهو

 نم اهيفو نامرك دالب دالبلا هذه بونجي لصتي اضيأ ءرجلا اذه يو

 قاتسرلا قاتسرو ناذورلاو ناقوربخلاو درجشالوو تسيورو ناجونملا ندملا

 م, 0, 14

 1 كلاثلا ميلقإلا نم هرج. 861 .٠ 2 ةثك 8, هيك ©, ذيك 14 | ديمي 8, ديكو 61,

 دتماو ل | نيبابو 8, سائو ©, نيابو ), نانو 4 | جرهملاو », جرعملاو ©, حرهملاو 14 |

 نا ذورلاو 5, ادورلاو ©, تادورلاو ه4 ٠ 4 هْيوق'ريا 8, هلومرأ ©, هيوقريا 1, هنوقربا ه |

 قمرسلاو 21, هن. 3, رموملاو (© هل | تاقزيوجلاو 2, نامرموحلاو ©, كافروجلاو 1, تاةررحلاو

 مهل ٠ 5 ناكسو م1, ناكبمو ©, ناكسو هج | تاجرالاو م: ثاجرالاو هب ثايجرالاو 1

 | ماربو 7, هد. 6 | ةئيدمو ©: ةئيدم تنال. | تاجْرب_ يهوو 2, تاحريرهمو 6, تاجر هدو

 1, تاحررهمم ىف | كهاصو ظ | يرثكللا © ٠ 6 هارهو 5, ءارهمو 6, ةاريهو 14 | تامترالا

 م, ناكرالاو © 14 | عمو: تاكرذالاو : تاكرالاو حرالاو ةارهمو 14 | هرحهلاو 2, هرحلاو 01

 هرملاو ه | حرياو 5, حرتاو 6, هدض. 14 | ةم"وحو 2, ةءوحو ©, هموحو 14 | بادرسلاو]

 ناد'رسلاو 5, تادرسلاو 614 | نينكو] ريبكو 8ث, ريكو 61 | ةّسو ط, ةلو نب هحبو

 ]4 | ناحروللاو 61 . 8 ناجرتملا] ناحئرملا ظ, نتاسرملا © هل. ثاحترملا1 | تديورو

 ملأ. 440,1 تسال... 8, تسدرور 014 | د"رجسال وو 5, هن. 0, د'رحسالوو دوحسالو مه |

 ناقز "راو 8, هي. 6. تاقررحلاو 1, تاقرزحلاو ه4 | تاذئوررلاو 5, تاديورلاو 6, تاذورلاو

 1, تادورلاو ه | قاثسرلا قاتنس'رو م ٠
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 اوروسو زمرهو تفريجو بانخو صيبخخو ناهامو دنرزو ريسدربو ناجربسلاو

 .نامرك ندم هذه لكو جيبسو ريشامرنو جرهفلاو مو ناقيرلاو زيفقو

 قرشلا ةهج يف نامرك ضرأو سراف ضرأ نم نيتيحانلا اتلكب لصتيو

 امتافضبو ىرق لمح اهفو اهلثم ضرألا رومعم يف سيل يتلا ةميظعلا ةزافملا
 ناتسجس ضرأ رثكأ ةزافملا هذبب لصتيو اهعضوم يف اهركذب يتأتس ندم

 ناورسو شاوحخنو نينرقلاو قاطلاو جنرز ةنيدم ةروهشملا ندملا نم امفو

 هرفو ةزجو نينغبو كنلشبو يويسو ياجنفساو ياوجنبو ناقلازلاو تسبو

 .دروشابو موشيهو ةيوكركو يئالقو قزدو ةزدو

 ضعب اهف ةعطق ناسارخ دالب نم لامشلا ةهج نم ندملا هذبب لصتيو
 نلامو ذبانيو كمولسو نزوزو نباق اهنم ةررهشملا ةرومعملا ناسارخ دالب

 8, 0, 1, ف

 1 ناجريسلاو 0: تاجرتشلاو 214 | ريسدربو عمو ودق !عهم 8 ريسدوبو ©, ريشد'ربو 1,

 ريشدربو هل | دتراؤو 8, هرم. 0, ديرزو 1, ديرزو ه | ناّمانو 8, اهاّمو ت | سيبخو
 6184 | باتجو 2514 باحو © | تقربجو طر بفرحو ©, تقريحو 14 | زم'رهو 8,
 نءهوهو 0, رمرهو ]1 | هروشو 801, ةروسو ل ٠ 2 زيفنو 1: ريقلو 2, رسو 0, رشدو هل |
 تافيرلاو ط, نامدرلا 6, تاعبرلاو 1, قاعبرلاو هل | ميو 2, مقو 6, مفو 14 | جرينلاو 1: جرشملاو ط,

 حديملاو ©, حرقلاو ه | ريساماربو 8, نيشامربو 61, نسالربو لا | جيبسو] حيتسيو 8, حنسو

 6 هرب مشبو1 ٠ 3 الكبر نذهب ؟, نيتاب ه | ضرأو] رك أو هل . 5 موو( اهنضوم :
 هللا ءاش نإ 6, لاعت هللا ذاب ه | ناتسجس ط, ناتلجّس 0, ناتسيجس 1 ءاا6 جتارو 8,

 حرو ©, ميدل 1, ملرزر ه | يريسو -قاطلاو هم. ه | قاطلاو 8 | سرفلاو 514. سرعلاو
 6 | شاروخو همو طعم اعه. 2, ساوحو 614 | نثاوارسو 1 ٠07 تلسو 81, تسو ©,

 تسو ه | نايئارلاو 8, ناعبارلا ©, تاقيرلاو 1, تاعئارلاو 4 | ىاوجتبو 81, هروب ©,

 ىئاوحسو ه | ياجتفساو هرج. 6 | ين ويسو 1: ىربتو 8, دهنتو 6, هم, ل | كناشبو] كبشو

 م 0, طنشبو 1, كنسو هل |[ ثينفبأو 8, نيتنبو ©, نينبو 1, سلو 4 | هرحو 6, هرجر 14|
 ةارفو 8 ٠08 هرادو 2, هردو هءال] تردو 7, قردو 014 | ٌقالبو © | ىالبو !, يالبو

 مل | هيوكأركو 81, هيركركو ©, هبوكركو خل | موُشيهو 8, موشيهو 6 | مم5:6 موشيه:

 يقاحفساو ىئاوحسو تاعثارلاو تسو تاورمو شاوخحو سرفقلاو قاطلاو هل | دروشابو 8, دروشايو
 1, ةدورسايو ه ٠ 9 تدملا هي. 1, ةزافلا ه .٠ 10 نيئاق 8, نسام ©, نسم اق 1, نمناق خل !

 تازوزو 284, تارورو 6 تاروازو 1, | كمولسو] كماوسو 5184, كماسو © | ذبانيو] دئايبو
 25, هرمي ©, دئايو 1, دئابو هل
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 سبطو نيركو نيشاب ناتسهوق دالب نم امو ناجنزوبو سخرسو ناقيداولاو

 ادلب ادلب اهركذن نأ ديرن ةروكذملا دالبلا هذه لكو نارذاتشبو نيكساخو

 ميلاقألاو ةفلتؤملا روكلاو ةفلتخملا تافصلا نم هيلع يه ام ىلع ارطق ارطقو

 ىلاعت هللا لوح اذه لبق فلس اميق انتداع هب ترج ام بسح قيتاسرلاو

 .هقيفوتو هتلوعم نسحو

 ادالب اهرثكأو اهروك مظعأ سراف ضرأ نم رخطصإ ةروك نإ لوقنف

 انمدق اك يه رخطصإ ةنيدمو تالغ اهاكزأو تاهج اهرثكأو ةرامع اهعسوأو

 نوعستو ةتس هيوقربا ىلإ اهنمو اقلخنو ةرامع اهرثكأو ارطق دالبلا هذه ريكأ اهركذ

 تاراجتلاب ةدوصقم رماعلا ةريثك ةبيصخ ةنيصح ةئيدم هيوقربا ةئيدمو اليم

 اهلوح الو راج ءام اهب سيلو نيطلا نبل اهتينبأ ىلع بلاغلاو بارت روس اهيلع
 بروبحلاو ةطنحلا عرازم اهب نكل اه رادتسا امن ةرامع الو رجشلا نم ءيش

 نم رثكأ اهلوط ماظع لابجو لامر لالت هيوقربا برقبو ةصيخر اهراعسأو

 هيرقرباو رخطصإ نيب ةطسوتم يهو ةحي ةنيدم هيوقرباو رخطصإ نيبو نيليم

 .ىرقلاو ةرامعلا ريثك درألا ىمسي قاتسر اهلو ةرماع ةريغص ةئيدم يهو

 ةليلج ةنبدم يه ةثكو اليم نورشعو ةئالثو ةئام ةثك ىلإ هيوقربا نمو

 مب 0, 1 ذ

 1 تاملذاولاو 6, ثاءيداولاو ه4 | سحرسو 6, ؟سخرسو 1 | تاجئتزوُيو 5, تاعروبو 3,

 ناميروبو 7, ناحجيروباو 4 | فنيشاب ©, نيساب © | نرثكو 8, تركو ه | نّّيبلطو 5,

 سطو 6, نينبطو 14 ٠ 2 نيكساحو 5, نكساخو 6, نيكساحو 14 | نانداتبو ط,

 نارداتسو 61, نارداتسيو 4 ٠ 4 ىلاعت هوي. ظ .٠ 5 هقيئرتو هص. 614 . 7 انمدق امك يه

 اهركذ] يهو (انفصو ام" 6 1) انركذ امك سراف يظعأ نم 614 ٠ 8 هيوق'ريإ 81, هئومرأ © ٠

 9 هيرتربأ ةئيدمو] يهو 614 | ةيصخ هرتاآ1ل * 10 رجشلا نم ءيش اهلوح الو هرج. 14 ٠

 12 هيرقربا برقبو] اهبرقبو © | لالت ه: لوات 614 | لامر ط, لامرو © ٠ 3 هبوق'ريإو

 8, هةنوهراو 6. هيوقراو 1, هيوقراو هى | اهي 8, هجل ©, هحل 14 | ةيوقرياو 51, هتومرأو

 6, هبرتراو ك ٠ 14 يهر هرتنن 6184 | ةنيدم هرسب 14 | د'زالا م, دزالا 2 .٠ 15 هي'وفريا

 8, هنومرا ©, هنرتربا ه | هّثك م, همك ©, هيك [4 | هلو طر هكر 01, هئكر هل | يه

 متل. 014 ٠



 لا

 بيط اهل ةزافملا فرط ىلع تارامعلا ةلصتم تاراجتلا ةريثك ةلهآ ةرماع

 قاتسر اهلو اقازرأ اهرثكأو دالبلا بصخأ نم يهو هتحصو ةيربلا ءاوه

 نصح ةنصمم ةنيدم اهلو نيطلا نبل اهتينبأ ىلع بلاغلاو ضبر ىلع لمتشي
 دجسملا باب يناثلا بابلاو رودنا باب امهدحأ ىمسي ديدح نم ناباب نصحلاو

 اههايمو ضبرلا يف اهعماجو عماجلا دجسملا نم هبرقل دجسملا بابب يمس امنإو
 ةينامث امهنيبو ابرغ ةعلقلا ةيحان نم يتأي اهتاونق ءامو اهل ربن ال تاونقلا نم

 كنآلا ندعم اهيفو جندب فرعت ةيرق نصحلا اذه نم برق ىلعو اليم رشع
 مدقملا ةنيدملا هذهلو ادج ةبمزن ةيرقلا هذهو راطقألا رئاس ىلإ هب زهجتي اهنمو

 رمثلا ةبيط رجشلا ةريثك اهقيتاسرو يهو ةبيصخ ةضيرع ةدتمم قيتاسر اهركذ

 ضرأ ىلإ رثكألاو راطقألا رئاس ىلإ لمحنو اهرثكأ ففجيف ترثك امبرو

 ضير ةنيدملا جراخنو تابنلاو رجشلا ةريثك اهلابجو اهرواج امو ناهبصإ

 .مولعلل نوبلاط نوبدأتم اهلهأو ةرامعلا ةمئاق قاوسأو ةينبأ ىلع لمتشي

 رادقملا ةطسوتم ةئيدم دز, ةنيدمو اليم نوثالث اقرش دز. ىلإ ةثنك نمو
 ةريجناو اليم نورشعو ةعبرأ دز نيبو اهئيب ةريجناو ةرماع راعسألا ةصيخر

 ىلإ قيرطلا ذخأت اهلمو نيت رجش لوصأ اهيلع ءام نيعو بابق هيف عضوم
 .ةزافملا سأر ىلع يهو ناسارخ

 ةمئناق ةرماع ةريغص ةنيدم ةدقعو اليم نوثالث ةدقع ىلإ ةثك ةنيدم نمو

 م, 6, 1,

 1 ةملد:.] ةلضاف ل .٠ 2 ةيربلا رسب 6 ] هتحصو هر. 0, ةحصلاو ك4 ٠ 4 روثدتأ 1
 | بابلاو همي. 014 .٠ 5 بايب] باب © . 6 يقأت © ٠.057 جندب 8, ملدب ©, مسدب ]ب

 ملدم ه ٠ 8 اهنمو] اهنم قت | رئاسإ نم ريتك 611 (10) راطقألا رئاس ىلإ - هذهو هن. هل ٠

 12 ق'اوسأو] ةينبأو 1, هرج. ث | تارامعلا 1خ ٠ 13 هك 1, هك جه | دزي] د'رُب 5, درب
 عما. | ةطسوتم هرج. 4 ٠ 14 ةزيجماو 2, ةريخلاو كنعان. | درب عمل. ٠ 15 اهيلع] ىلع |

 ذحاي 6 14 ٠ 17 ممو: اليم : نيبو اهنيب ةرحلاو ةرماع رامسألا ةعيخر رادقملا ةطسوتم درب ةنيدمو

 اليم نورثعو ةعبرأ در ممربمل ٠

10 
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 ول

 اهناينبو هيوقربا نم ريكأ يهو هيوقربا مخاتت دركو ريسايم اهلهأو قاوسألا

 .راعسأ صيخرو بصخ اهيفو نيطلا نيلب هيوقربا ءانبك

 روس تاذ ةنئسح ةئيدم نييانو اليم نوعبسو ةسمخ نييان ىلإ ةدقع نمو

 ةينامث ناهبصإ ىلإ نيبان نمو ةفرصتم لاومأو رجاتمو قاوسأ اهلو نيط نم

 .اليم نوعبسو

 ةنيدم جرهفلاو البم رشع ةسخخ بونجلا ةهج يف جرهفلا ىلإ ةثك نمو

 يهو رانأ ىلإ جرهفلا نمو سايكأ اهلهأو ةرماع قوس اهل ةرضحتم ةريغص

 ةعبرأ ناذورلا ىلإ رانأ نمو اليم نوعبسو ةسمخ اهل روس ال ةريغص ةئيدم

 ةمحاتم يهو ةفيفخ ةلحرم ناجزيرملا ىلإ رانأ ةيرق نم كلذكو اليم نوسخخو

 .تايابجو لامعأو دانجأ ابو لهألا ةريثك ةنيصح يهو ةزافملا

 قاوسأ اهل تارامعلا ةلصتم تاريخلا ةريثك ةريبك ةئيدم ناذورلاو

 ناذورلاو ريثك رباملا نم هيف دتمم رماع قاتسر اهلو ريسايم اهلهأو بساكمو

 .ينابلا نسحو ربكلا ردقو هبشلا يف هيوقربا نم ةبيرق اهتاذ يف

 تاراجن فرصتو ةرامعو اربك هيوقربا نم هبشلا ةبيرقف ةمرخ ةئيدم امأو

 جوسطلاب فرعي قاتسر ةمرخ ةنيدملو اليم نوثالثو ةتس زاريش ةئيدم ىلإ اهنمو

 نيتللا جرهفلاو نييان ةئيدم كلذكو ةثك ةروك نم ةدحاو ذبيم ةئيدم كلذكو

 كمال ااا

 م 0184

 1 هيوقربا نم - هيوتربا هن © )| هيرقربا نم ربك أ يهو تربر ل ٠.0 2 ءانيك 5: ناينيك

 614 | بصخ] بصخو رامسأو ه ٠ 3 نيباب ط, ساب ©, نيام 1, سنان ه | تيياثو دمه 1هه.

 7, ثنابو 6 ٠ 4 سيباب ق, نيبام 1, سناب خ ٠ 6 جرهفلا] جرهلا 56ه حرهملا 1 | جرتهتلاو

 8, حرهلاو ©, حرهتلاو 1, جرهلاو ه4 ٠ 7 ةريغص  ةرفستم هي. © | راثا] ثابا م4,

 8 اليم نوعبسو ةسجخ هويت, 6 | نابا همه4. | تادرولا ت18 . 9 تابا م24. | ناجزيرلا]

 ناجريشلا 8, ناجريوملا 854, ناحروملا © هى, ثاحروملا 1 . 0 ةييمخ © ٠ 11 تادرولاو © |

 ةريبك هت. ه ٠ 12 اهيف ه | تادرولاو ت . 13 نم هرب. 4 | هنرهربأ 6, هيوترقا 1 | يف

 هبوقرأ - هبشلا هز. 14 ٠ 14 ةءرخ] ةموح 80 | هنوقربأ © . 5 زاعش هروب © | ةماوح

 1", ةموح 01, همرح مثلإ| حوسطلاب ب حوطللا © ثب جمد اعه.1 ٠ 16 دنيم] كيراسو 2, دم

 0 1,دم هل| ةدحاو همجن 14 | نييات] ساب 81, سان تم | حريفلاو نام ٠



 تيك

 يحاوتلا عيمج يف سيلو ةدحاو ةروك ةعبرألا دالبلا هذهف امهركذ انمدق

 .ةيحانلا هذه ريغ راانم ةعبرأ اهب ةيحا

 ةصيخر ةليلج ةبيصخ ةنيدم قمرسلاو ديلقا ةنيدم هيوقربا رواجم اممو

 اهلو قاوسألا ةمئاق تاراجتلا ةريثك رطقلا ةرماع راجشألا ةريثك راعسألا

 ناكشم ةئيدمو ريبك قاتسر ناقربوجلاو بيصخ تاعارزلا ريثك عساو قاتسر

 .ةنسح اهلاوحأو ةرماع اهقاوسأ ةبيصخ راذقملا ةطسوتم ةنيدم يهو

 بارت روس اهل ةنيدم يهو كهاص ةئيدم رخطصإ ةروك ندم نمو

 ةحلاص مهلاوحأو ةريثك مهلاومأو نورفاسيو نولوجتي اهلهأو ةرماع يهو

 زاريسشش نيب قيرطلا ىلع كهاصو اليم نوثالثو ةينامثو ةئام زاريش ىلإ اهنمو

 نم كلذكو اليم نوعست نامرك نم ناجربسلا ىلإ اضيأ كهاص نمو نامركو

 .اليم نورشعو ةينامثو ناتئام كهاص ىلع ناجربسلا ىلإ زاريش

 ركأ يهو رماع ضبرو نصح اهل ةريبك ةنيدم يهف ءاضيبلا ةئيدم امأو

 نم اهضايب ىري ءاضيب اهتعلق نأل ءاضيبلا تيمس امنإو رخطصإ ةروك ندم

 نم اهؤانبو رخطصإ يهاضت ربكلا يف يهو كياسن ةيسرافلاب اهمساو دعب

 اهلهأو اهنم زاريش ةريم رثكأو دياز بصخخو ةبعشتم ثورح اهلو نبط

 ةعبرأ زاريش ىلإ ءاضيبلا نمو مئامعلاو سابللا يف نييقارعلا يز مهيزو ريسايم

 .اليم نورشعو

 م عل

 1 ممو؛ ةدحأو ةروك : (431,) ثيبان ةئيدم - دي* (ةيدمو مه) ةئيدم كلذكو عمم, 14 ٠ 2 اهب

 هرم. 0 ٠ 3 هترمرنأ 0 | دنلقا 5, دئلنا 3 | ةئيصخ ةليلج ل ٠ 5 قئاسر © | مساو همن, 14

 | ناقزرخلاو ط, تامروحلاو 6, تاقروجلاو 1, نطزوملاو ه | ناككسم م6, ناكلات 1, ناكشب

 م4 ٠ 7 بارت هرج. 6 ٠ 9 كهاص نمو قيرلعلا ىلع هوت. ه ٠ 10 كهاص نمو] كهاصر 14 |

 ناجاريشلا 51, تاجرا ©, تاجريسلا 4 | زاربس © ٠ 11 ناحربشلا 21, تاجرسلا ب

 تاحويسلا ه | ةبام 14 ٠ 12 ةريبك] ةلسح هل ٠ 13 ةروك هو. 1 ٠ 14 كباش هةر

 كباس 4 ٠ 15 زاربس © ٠
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 .ناجريرملا ىمسي بنطلا عستم قاتسر اهلو ةنيدم نامجرألاو

 .تارامعو تاعامججو نارينم امهلف نيكو اهتموحو بادرسلا ملقإ امأو

 ردقلا يب اهلثمو ةريغص ةنيدم يهو درألا ىمسي قاتسر اهل ةجن ةنيدمو

 ناجروللا ةئيدم امأو ريغص قاتسر اهلو رينم اهلو ةرضحتم يهو درك ةنيدم

 نم رخطصإ ةروك يف ام ةلمج هذهف ندرسلا اهقاتسرو ةنسح ةريغص يهف

 .نامرك ضرأب اب لصتيو سراف ضرأ

 اندم مظعأو ناركم ضرأو سراف ضرأ نيب ةطسوتم نامرك ضرأو

 بارت روس اهيلعو نيواودلا اببو ةالولاو لامعلا اهلزني ناجريسلاو ناجريسلا

 سانلاب ةرماع ةريثك قاوسأ ابو اهب بشخلا ةلقل رجح ىتشب اهتينبأو نيصح

 رابآلا نم اهلهأ برشو ةنسح لاوحأو ةريثك لاومأ ووذ ريسايم امو

 مهتراجت يلو رهاظ ريحنو ةفع اهلهأ ينو نامركب ةنيدم ربكأ يهو

 نم ريثك نع ةهازن مهيفو قئاقحلا ىلإ عوجرو دايقناو ةلماعم نسح

 لحارم تس تفريج ىلإ اهنمو دالبلا رئاسب ةلعفلاو ةقوسلا قالخأ

 .ةتخاب ىلع قيرطلاو

 اهلو ةرماع ةلهآ ةندمم يهو نيليم وحن اهلوط ةريبك تفريج ةنيدمو

 هب نوقسي يذلا مهؤامو يّقسلا ىلع مهعورزو ةريثك عورزو تالغ

 ديدش ريغص ربن وهو ذور يره ىمسملا اهداو نم وه هنم نوبرشيو

 حا سس ااا

 م0 آه

 1 ناتيج'رالاو 8, ناجرألاو ى, ناميج'رالاو 1 | اجرب زيلا 8, تاحدبرملا ©, ثاجريرملا

 ], تاحريرملا 4 ٠ 2 بادرلا) تادرتلا 8, ثادربلا ©, نادولا 18 | اهمرحو 6| ثيقو)ر

 رييكو 81, اهربكو 0, ريكو هل ٠ 3 هجب ط, هحلا , همب 1, هجل ه | درالا مب د'زالا مب دزالا

 861 ٠ 4 رينم اهلو هديب هل | تاجرولألا 8, تاحروللا © ٠ 5 بادوسلا قاتسرو 14 | ثدرسلا

 ت0. 0 ٠ 6 صرأب]إ ضرأ © ٠ 8 باجريشلا م00. ٠ 9 رجح اهتييأو © رجح يهمه اهتيننأو

 4 . 11 نامركي) تاوكي م | رهاظ هر. ب دماج 1 ٠ 13 تقريح 518, تفرح © ٠

 14 ةثحاب] هيحان ©, هيحا 6148 ٠15 تقربج ةئيدمو 8, ثكرحو 0 تقريحو 14| ةدتمس ح ٠

17 
 هن لوقيو هس نوبرشب 014 | ةوأر يرم 8, دور 0, دور ىرم
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 دحأ عيطتسي ال روخصلا ىلع هيرجو ةدئاز ةرخخرخو ةبجو هل يرجلا

 اهتسالمو هراجحأ ةرثككل هيلجر ىلع هل زئاجلا هزوجي لب ابكار هزوجي نأ
 فرعي لبج تفريج ةنيدم نم برقيو ىحر نوسمخ هب رودي ام هئام رادقمو

 بلجي هرثكأ اهطحو تفريج هكاوفو ةمح هكاوف اهل تانج هيفو نازيملاب
 ام هكاوفلا نم تفريجمو درافردب فرعي عضوم نمو اهيلإ لبجلا اذه نم
 بانعألاو جرتآلاو زوجلاو بطرلاو حلبلاك مورجلاو دورصلا نم اهبلإ بلجي

 ناسارخن رجاتم اهبو بيصخ شيعو نسح يز اهلهألو ولحلا بصقلاو
 ةلماك ةنسح ةنيدم يهو تاراجتلاو عئاضبلاو تاريخلا اهلإ بلجنو ناتسجسو

 مهرمت يق مهلو نيمهردب هنم ةئام رمتلا تفريج مورج رئاسبو ءيش لك نم
 هنوذخأي ةلباسلا نأو حيرلا هطقست ام هنم نوعفر, ال مهنأ يهو ةلسح ةريس

 : .هبابرأ نود

 يهو اليم رشع ةسخ ناجريسلا نيبو اهنيبو دنميب ةئيدم نامرك ندم نمو

 امتانجو اهنيتاسب نم اهلإ بلجن هكاوفو ةقفان قوس اهل ةرضحتم ةطسوتم ةنيدم
 ةنسح ةريغص يهو ةتحاب ةئيدم نامرك ندم نمو ريثك ءامو نويع امو

 ليم ةئام الامش ناجريسلا ىلإ ابلمو تاعانص اهمو قاوسأ اهلو ةرامعلا ةحلاص

 يهو ربخ ةنيدم ةتخاب بونجيو اليم نوتس ابونج تفريج ىلإ اهنمو ناليمو

 ةتخاب ىلإ اهنمو اليم نوعبسو نانثا تفريج ىلإ اهنمو ةرضحتم ةريغص ةنيدم

 م, 6, 1.

 1 رخصلا 14 ٠003 تقارتبجإ 8, و.م. 6, تقربج 14 ٠ 4 تازيلاب 81, ناريلاب ©,

 تاريلاب 4 ٠ 5 ُدراَق دروب 2, درافراوب 1, ديزانزرب ه | تقرجبو 5, ةرن. 6 خل, تقرحبو 1 ٠
 9 نيمهردب  رئاسو همجي. © | مورج رئابو] (مدوج ى) مورج رئاسب يتلاو 14 | رمتلا هم.
 14 | مهردب ل ٠ 10 اهطقي ه | ةلئالا 1, ةلئاسلاو لئاسلا ه | هذخأي لا ء 12 دلميم 8
 ديم 61, دمحم حل . 14 ءامو] ءاع ه | ةتخاب] ةيجات 8, هيحاب 61, هيحان ه | ةريفص] ةئيدم

 مل ٠ 15 تاراسلا تق 14 ٠ 16 ناليءو هدم. 0 | تقريج 214 تقريخ © | اليم نوتس ابودج)
 اليم نوعبسو ثاثثا كل | ةيجان م43. | ريخ] ريبخ م, ريخ 6 14 | يهو] ةيجانو ], ةيحالو 4 ٠

 ٠ ةيجان هوك. 17
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 تيكن

 .ندملا نم بلجت اهيلإ ءايشألاو تاعارزلا ةليلج ةنيدم يهو اليم رشع ةينامث

 اذه يف ةامسملا كلملا زمره ةنيدم جرهفلاو تفريج نبب يلا ندملا نمو

 كله نأ ىلإ هتكلمم تناك ابفو زمره ةئيدم تناك يهو زوجلا ةيرق تقولا

 اهلهأ نم اهونكاسو ةريغص نآلا زمرهف ناجريسلا ىلإ اهنع كلملا لصفناو

 اهو هايملا ةريثك جراخلاو لخادلا ةنسح ةئيدم يهو سانلا نم طالخأو

 ةنيدم ىلإ اهنمو ةلحرم ابرغ تفريج نيبو اهنيبو اهردقب تاراجتو قاوسأ

 .ةلحرم من

 لحم اهلو ةريثك لاومأو ةرماع قاوسأ تاذ ةريبك ةئيدم مب ةنيدمو

 ةنيصح ةعينم ةعلق اهلو تفريج نم ءاوه حصأ يهو ةريثك ىرقو موركو

 ريسايم راجت اهلهأ ينو نامرك دالب عيمج يف ةروكذم نيصحتلاب ةروهشم

 امنم اب عئصي ةنسحلا نطقلا بايث لمعل ةبوصنم زرطو ةمئاق تاعانص اهو

 ةسلايطلا مهدنع عنصت كلذكو راطقألا رئاس ىلإ هب زهجتيو ريثكلا عاتملا

 امو اهقوف امف ارائيد نيثالث اهنم عيفرلا ناسليطلا يواسب يلا ةروقملا ةرخافلا

 رايدو تاماشلاو تاقارعلا نم ضرألا رئاس ىلإ راجتلا ا زهجتيو اهتمت

 ةنسح مهبايثو عيدب ءيش لك ةعيفرلا مئامعلا نم اهب عنصي كلذكو رصم

 ةليوط نامزأو ددم دعب الإ ىنفت الو رهدلا عم ىقبت لوصألا ةتباث ةعئصلا

 .مهتئازخ يف اراخدا هنونتقيو اهعاتم ديجو اهمايث يف نوسفانتي كولملاو

 ىلإ مب نمو اليم نوتس امهو ناتريبك ناتلحرم تفريج ىلإ مب نمو

 اهنف ةئنيدم يهو ةزافملا ةعراق ىلع ةطسوتم ةئيدم ريشام رثو ةلحرم ريشامر'

ك0 اممم ايا
 

 م 01ه

1 
 بلح 214 | ندملا نم هج. ط4 . 2 تقربيح ط 0 1, تنرح مل | كلملا هرصن 1م

٠ 

 4 كللا هم. 0 ٠ 7 ميه . 8 ةرماغ] تارامعو 1 ه ٠ 12 منصب 6 4 ٠ 13 ةررقملا هم. 6

 14 | اهتحت امر] اهنتو تا . م4 بتنلح ٠ 16 ةليوط -الإ] نامزاو ةليوط ةدم دعب الإ

 ةدعابتم [4 ٠ 17 هلونتقي مهو 614 ٠ 18 مي 8 | تقربج همل0, .٠ 19 نيشاءأرب ع[

 بيسامرب 6 | نيشامربو 8, ىسام"رو 6, نيشامرت ةئيدمو 1 ٠
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 .ةجراخو ةلخاد تاراجنو ةرامعو قاوسأ

 ةضرف يهو سراف رحب ىلع يلا ةيلحاسلا زهره ةنيدم نامرك ندم نمو

 ةراح لخنلا ةريثك ةرامعلا ةريثك ةريبك ةئيدم اهئاذ يف يهو نامرك ندم

 بيطلا يف ىهتنملا هيلإ يذلا جلينلاو ريثكلا نوكلا اهحاونب عرزيو ادج

 لهأو نوغم ةئيدم لهأو قافالا لك ىلإ اهنم هب زهجتيو لثملا هب بورصملا
 هتدئاف ةرثكل مامتها هسرغب مهلو وه الإ ةلغ مهل سيل درجشالو ةنيدم

 ركسلا بصق نم دالبلا هذه يف منصي دقو مهدنع هتدوجو هتعفنم مومعو

 ريعشلا دالبلا هذبب نيتكاسلا ءالؤه ماعط ىلع بلاغلاو ذينافلاو ريثكلا ركسلا

 رمتلا بيطلا ريثكلا لخنلا دالبلا هذه ينو مهبوبح لجو مهتاعارز رثكأ وهو

 نفسلا هيف لحدت سراف رحب نم جري ريجلا ىمسي جيلخ ىلع زمره ةنيدمو

 .ةنيدملا ىلإ رحبلا نم
 قاوسأ اهب ناتسجسب ةلصتملا ةزافملا سأر ىلع ةئيدم يهف جرهفلا امأو

 ضرع كلذو لايمأ ةرشعو ناتئام ناتسجس ىلإ اهمو بارت روس اهلو ةرماع

 يقب ام امأو ةلحرم اهركذ قباسلا ريشامرن ىلإ جرهفلا نمو امهنيب ةزافملا

 ام ركذن نآلا نحتو رداقملا راغص رضاوح اهرثكأف نامرك دالب رئاس نم

 .هللا ءاش نإ ةروهشملا اهتاقرط ىلع اهنم يقب

 كلذو سراف دح نم قاتسرلا قاتسر ىلإ ناجريسلا نم قيرطلا كلذ نف

 دلب نوهاكو نيتلحرم نوهاك ةئيدم ىلإ ناجريسلا نم جرخت لحارم عبرأ

 مب 0, 1, هذ

 2 زهره م ٠.0 5 نونم 8, نوعم 6, نولغم 1 | درجشالو - لهأو هم. ©
 6 د*"رحّسالو 5, درحسالو 1م | ةرثكلو ه . 8 ركلا همي. ي | ديئافلاو ©1 | ءالوه]

 هذه ه4 .٠ 10 ريجلا] زبخلا ط, رحلا نك مب ممد اعه.1 | لخدي © ٠ 13 ناتئام] ليم اتباع

 مل . 14 نيشامرب ظه, نيسامر ت, نيشاءر 1 .٠ 15 اهرثكأو ه ٠ 16 اهتاترط] اهتاقرط
 اهكلامو هك | لاعت هللا اش تإ ه ٠ 17 ثاحرتشلا هلل. ٠ 18 نابجرتشلا ههلق. | ثاتلحرم

 ملا ل
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 ترضي

 نوهاك نمو ريثك حبرو ةقفان قوس هب تاهجلا حيلم لخنلا ريثك نسح
 .ةلحرم سراف نم قاتسرلا قاتسر ىلإ ذابانشخ نمو ةلحرم ذاباتشخ دلب ىلإ

 جرخم لحارم عبرأ سراف دودح نم ناذورلا ىلإ ناجريسلا نم قيرطلاو

 بارت روس اهل ةنيدم يهو اليم رشع ينثا دنميب ةئيدم ىلإ ناجريسلا نم

 ةنيدم ىلإ دنميب نمو ةمئاد تاعانصو ةمئاق قاوسأو ةرماع نكاسم اهو

 ىلإ اهنمو تاعارزلاو بصخلا ةريثك ةبصخخ ةنيدم يهو لايمأ ةتس ناكذرك
 قرطلا ةحيسف قاوسألا ةنسح ردقلا ةطسوتم ةئيدم سائاو ةريبك ةلحرم سانا

 .ةفيفخ ةلحرم سراف دح نم ناذورلا ةنئيدم ىلإ سانا نمو تارامع اهو

 ناتلحرم سراف دح نم ناقمرسلا طابر ىلإ ناجريسلا نم قيرطلا كلذكو

 .امم ربنم الو ةريغص ةيرق ناقمرسلاو هيلع لوعي لزنم امهنيب سيلو نائريبك

 نسم جرحن اهركذ مدقتملا ميلا ةنيده ىلإ ناجريسلا ةنئيدم نم قيرطلاو

 وهو ناتسهوقب فرعيو ريبك قاتسر امهنيبو ةلحرم تاماشلا ىلإ ناجربسلا

 يهو ةلحرم راه ةئيدم ىلإ تاماشلا نمو ةيناطلس ةبرق هيفو رماع قاتسر

 اهنمو ةفيفخخ ةلحرم ةريغص ةنيدم يهو بانخ ىلإ انمو ةرماع ةريغص ةنيدم

 راجنو قوس تاذ اهنكل ةريغص ةنيدم اريبغو ةفيفخ ةلحرم اريبغ ةئيدم ىلإ

 ءاطو ين يهو لايمأ ةثالث ةئيدم يهو نيوج ىلإ اريبغ نمو فراعمو عانصو

5, 6,14 

 2 ذابايشح 8, دانايسح ©, دابايشخ 1, ابايشع ح | ذاباتشخ و1.] ذاباشتغ م, دافايقح 0

 دابايشخ 1, ابايشع ه | سراف نم همت. ه ٠ 3 ثاحربشلا هم44. | ثادورلا © | دح يا.
 4 ذنيم ©, ديثم 6 1, دبنم ل | اننا خ | اهل] اهلو 14 ٠ 5 اهبر هر | ذنيم 8 ٠

 6 ناك درك 8 | ةبصخ] ةبيصح ©, ةئدح 14 ٠0 7 سانأ] سايأ م, سايا 1, سانا ه |
 'ساّيأو 8, ساياو © 1, ىئاناو خل | موو: ةنيدم : ةنسح هل | ةحساف » ٠ 8 ”سايأ ط, سابا ©

 سانا 1, ىنابا 4 | نادورلا ت4 ٠ 9 ناجريشلا هلل. ٠ 11 نم] نم اهب © | ملا 5, مب
 م ٠ 12 ناجرتشلا هولل. | .تامالا © | ناتهوكب 51 ناهس ركي 0, نائهروكب ٠

 13 ةفيفخ  ةئيدم يهو هزت, ٠ 14 بانج 8, بانج 18غ ٠ 5 |ريرع 2, سبع 6, اريبغ

 14 | اريبعو طل, ريغعو ©,اريبصو[8 ٠ 6 اربع 8, ربيع ©, اربع 1, 5م. 8ث | نيوح

 ممرات طعم اهو. 8, نرح 614 | يهر هر
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 يكل

 نيارو ةلحرم نيار ىلإ نيوج نمو تالباقملاو تاهجلا ةنسح ضرألا نم

 اهنمو اهلهأ شياعمو اهلاوحأ عيمحو اهتاذ يف نيوج هبشت رادقملا ةطسوتم ةنيدم
 ةعئار عرازملا ةريثك عقبلا ةنسح ةرماع ةنيدم ناتسورسو ةلحرم ناتسورس ىلإ

 ةنسح نيجرادو ةلحرم نيجراد ىلإ اهبنمو قوس اهو تاريخلا ةريثك تاهجلا

 عست ةلمجلاف ةلحرم ةئيدملا مب ىلإ نيجراد نمو ينابلاو عناصملا ةعيدب ةلماك

 .لحارم

 ةنيدم نم كلذكو ناتلحرم امهنيبو تفريج ىلإ ناتسورس نم قيرطلاو
 عبرأ ةتخخاب ىلإ ناجريسلا نم ةتخاب ىلع ادصق تفريج ةنيدم ىلإ ناجريسلا

 ربخ ةشيدم نمو ةلحرم ربخ ىلإ اهنمو ةتخاب ةنيدم ركذ مدقت دقو لحارم
 ةلحرم درافرد ىلإ لبجلا اذه نمو ةلحرم ةضفلا لبج ىلإ اهركذ قباسلا
 .ةفيفخ ةلحرم تفريج ىلإ هنمو بيصخ ناكمو ةرامع درافردو

 ناجريسلا نم لحرت لحارم تس صيبخ ةئيدم ىلإ ناجريسلا نم قيرطلاو

 تاذ ةئيدم نيدرفو ةلحرم نيدرف ةنيدم ىلإ اهنمو ةلحرم جرك ةيرق ىلإ

 ناهامو ةلحرم ناهام ةنيدم ىلإ اهمو ةبصق اهلو بارت روسو قاوسأ
 غدن ىلإ اهمو ةيراج نويعو تالغو عرازم اهل ةرضحتم ةريغص ةنيدم

 ةئيدم ىلإ اوراد نمو ةلحرم اوراد ةيرق ىلإ اهنمو ةرماع ةيرق يهو ةلحرم

 م, 0, 1, ذل

 ٠ نوح م, نوخ 0, نروح 1, نوح هل | نيار] كيباب ل, ساد ق, نيباب 1, ثيناب ك 1

 2 نيولِج 8, نوح ©, نيوح 4 . 3 نايسو'رش 21, ناسروس ت8 | نايسوارشو ظ,
 نايسروسو 6, يهو 148 | ةعئار] ةقئار 1ث ٠ 4 نيحراد ته | نيحرادو 6 14 ٠ 5 نمو

 نيحراد 14 ٠07 نايسو'ئرش >1, نايسورس ©, ناسورس ل ٠ 8 ةتحلاب ىلع هم. 614 |

 ةتحان 2, ةيحات 014 ٠ 9 ةيجاث 8, ةيحا نه | رسخ مو] ريخ »5 01, ربح ه | ةليدهم 03.

 ©6184 | ريخ هاؤغ] رسخ طر ريح 0, ريح 14 ٠ 0 دراف رآد م, درايرايد 6, درانراد 1, ديرابراد

 م ةلحرم هرج. 14 ٠ 11 دراترادو 8, درابرادو 6, هج. 14 ٠ 12 تاجريسلا ب سيبخ ةئيدم ىلإ
 هرتب شا ٠ 13 جرك] حارك », حورك ©, خوك 1 حوك هل | نيدازن هل| نيدردو 81, نيددمو

 6 ا. 15 ماما طر عدن 0, عزت 1, خرب ل ٠ 6 اوثراد ه1, وراد 6 |! اوراد ةاك]وراد 26 ٠
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 قي

 ةرماع ةئيدم يهو ةريبكلا ةزافلا فرط ىلع صيبخ ةنيدمو ةلحرم صيبخ

 ةصيخر ةئيصح يهو ريثك ليخت اهبو راج اهؤامو نامرك مورج نم ةريغص

 .راعسألا

 نم نأ كلذو لحارم عبرأ دنرز ىلإ ناجريسلا ةنيدم نم اضيأ قيرطلاو

 بصخلا ةرشك ةرماع ةنسح ةئيدم يهو ناتلحرم ريسدرب ةنيدم ىلإ ناجربسلا

 اهنمو ةقفان ةلعتفم تاعانصو ةريثك قاوسأ ابو باوبأو قدنخو روس اهل

 عانصو قاوسأب ةرماع ةريبك ةنيدم ذورزاج ةنيدمو ةريبك ةلحرم ذورزنج ىلإ

 بارت روسب ةطسوتم ةئيدم دنرز ةنيدمو ةلحرم دئرز ةئنيدم ىلإ اهنمو

 اهبفو ةمح دئاوفو تاباصإو تاعارزو بصخ اسمو ةريبكلا ةزافلا ةفض ىلع

 ىلإ اب نوزهجتي راجتلاو ةفورعملا ةيدنرزلا نئاطبلا عنصت ابو دولجلل غبادم

 .رصم ىلإ تلمح امبرو قارعلا

 ةانق ىلإ تفريج نم سراف ضرأب قاتسرلا ىلإ تفريج نم قيرطلاو
 اهف ةريغص ةنيدم نوغمو ةلحرم نوغم ىلإ ابمو قاتسر يهو ةلحرم هاشلا

 يهو ةلحرم فاكلاب دركشالو لاقيو درجشالو ةنيدم ىلإ اهمو قاوسأ

 ىلإ قيرط قرتفت اهنمو قوس اهلو رماعلا ةريثك ردقلا ةريغص ةرماع ةئيدم

 .زمره
 ةريغص ةليدم يهو ةلحرم ناكرذا ةنيدم ىلإ درجشالو نم قيرطلاو

 مب 0,1,

 4 ناجريشلا هل. ٠ 5 ريشد"زي مهي ريشدرن 61 ٠6 ةلمتلم 001218 ٠07 دوثريج

 مب دورح ©, دوريح 1 | ذورزنج هلا] دو'ريِج هب دوربيح 61 ٠013 هاشلا 1: ماشلا

 م 6 هب ماشلا 1"* | يهر] نع يهو © | نوغم 8, ندعم 0, نرعم هل | نوممو هب

 يفهو 0 ٠ 14 د'"رحشالو 2 دوحسالو 0, دارحسالو 8 دوحسالو ه 8 15 ةرداع ةريذص

 614 | ردقلا هصب 6 | رياعلا_رذدقلا هيض. 14 | قيرطلا قرتفي ح4 ٠017 د“رجسالاو

 ط, دوحسالو ©, د'رجسالو 14 | ناكرذأ 8, ثاكدا ©, تكردا 1 ٠
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 فقل

 تاذ ةريغص ةعماج ةديج ةنيدم ىهو لايمأ ةثالث ناقو ريخ ىلإ اهنمو ةرضحتم

 ردقلا ةطسوتم ةنيدم يهو ةفيفخ ةلحرم ناتسشك ىلإ اهنمو شياعمو قاوسأ

 .كاتلحارم قاتسرلا لإ ناتسشك نمو ةرضحتم

 هاشلا ةانق ىلإ تفريج نم ريست ةيلحاسلا زمره ىلإ تفريج نم قيرطلاو

 ةديج ةنيدم يهو ةلحرم نيموك ةئيدم ىلإ برغملا ةهج ىلإ قيرطلا لدعت
 ةلحرم ناتلحرمه ناجونملا ىلإ اهبنمو ةجرف ةبمزن ينابلا ةنسح رادقملا ةطسوتم

 زمره ىلإ ناجونملا نمو ناجونملا ىلإ ناكتز ربن نم ةلحرمو ناكتز رهن ىلإ

 ,هنداعإ ىلإ جاتحم الو اذه لبق اهفصو انل مدقت لق زمرهو ناتلح رم

 يهو رحبلا ىلع اوروس ةيرق ىلإ زمره نم سراف ىلإ زهره نم قيرطلاو

 رحبلا ىلع كمسلل نودايص امو ربنم امب سيلو اهيلع روس ال ةريغص ةئيدم

 ىلإ تسيور نمو لحارم ثالث تسيور ةنيدم ىلإ اوروس نمو نوريثك

 .نيتاسبو ليخم تاذ ةرماع ةنسح ةئيدم تسيورو لحارم ثالث مرات

 .رخآ اناسل مهل نإف صفقلا الإ ةيسرافلا نامرك لهأ ناسلو

 لاحم زرابلا لابجب ةامسملا لابجلا ىهو ناركمل ةمحاتملا لابجلا ىلي اممو

 مب نت, 1, ذ

 1 كاقو”ربج 8, ثامورح 0, تانورتح 1, تايوربح مل ء 2 تاتسيشألا 8, تاسسنك ©, تانشك

 1, نايسنك مه ه3 ناتللشك م, ناسك 6, ناتدلسك 1, نايسك هل ] ةلحرم ه ٠ 4 هاثلا]

 ماشلا 21ه, مالا © ٠ 5 ةلحرم ثوغم ىلإ 2"* | ثوغي] ثدمم 6 | ةلحرم هب © ه |

 لإ ةلغ] ىلإو © | دثرجّسالو 51, دوجسالو 0, درجسالو جه | (6) ةلحرم - نمو هصب © |
 درجسالاو 5 ٠ 6 لدعي | نينوك 14 ٠ 5 ردقلا 1ه | ةحرن] ادح 14 | ثاحوتملا

 ناس رملا ©, ثاحترملا 8, ثاحنوملا ه4 ٠ 8 ناككلو رهن 214, ثاكاو رهن ت | تاحوتلملا 5,

 ناحنرملا ©, ثتاستوملا 1, تاحبزملا ه | تاحوتملا نمو هر. 018 ٠ 9 هتداعإ - لبق هرج. 614 ٠

 10 اروش 81, اروس 64 ٠ 12 ريثك © | روس 0, اروس 14 | تديوأر أو 2, بسور م؟.

 آ1, تيسور مر“. ل | سسور ج]6. 04 ٠ 13 مراب ل تهب مراء1 | تسورو 01, تيسورو

 مس« .٠ 14 سفتلا] ضعللا هك ٠ 15 ناركل] تامرككل هى | ةدراملا لابلاب ه0, ةدرابلاب 1 ٠
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 لبإ باحصأ كانه داوب مهو شاوخلا لاقيو شاوخألاب نومسي نيذلا موقلا

 شاروخ نيب عفتربو ريثك لخن مهلو اهيف نولزني صاصخخأ مهلو شاومو

 .كلذ ريغو ناتسجس ىلإ لمحي يذلا ذينافلا اهبحاونو
 .ريئاندلاو مهاردلا نامرك لهأ دوقنو

 لابجو زرابلا لابجو صفقلا لابج اهنم ةيلاع ةرعو لابج نامرك ضرأبو

 ضرأ ةرامع تسيلو ةرماع رافتو ةلصتم زوافم اهنم دالبلا نيبو ةضفلا ندعم

 ةلصتم اهلك سراف ضرأ نأل سراف ةرامع لاصتا لثم ةلصتم نامرك

 .كلذ دضب نامركو ةلصفنم ريغ
 نامريجت دالب اهلامشو يسرافلا رحبلا ماتت لابج يهف صفقلا لابج امأف

 ضعب عم يسرافلا رحبلا اهبرغو ناركم زوافم ضعبو يسرافلا رحبلا اهببونجو

 لكلو لابج ةعبس اهنإ لاقيو زمره يحاونو ناجونملا يحاون دودحو صولبلا

 مهتاولأو مهل باود الو ةلاحر داركألا نم فئص مهو مهلم سيئر لبج

 لابجلا هذه لامش نيبو لحنو لخنو شاوم باحصأ مهو نادبألا ءافحن رمس

 ولوأ مهو هنيعب لبحلا حفس يف نونكسي موق مهو صولبلا اليلق قرشملا عمو
 قرطلا مهنيمأتو مهتيذأ ةلق عم ةمئاق ةنمو ةدئاز ةمارعو ةكوش ةدحو ةدجن

 لابج لهأو برعلا تريب لثم رعش توبب مهلو ماوسو معن باحصأ مهو

 .ةبلغ نع مهن وملاسو مهتيداع نرفاخي صفقلا

 لامشو برغ نيب يهو باعش اهلو ةلصتم لابج يهف زرابلا لابج امأو

 م, 0,1, ذ

 1 نرمي نذلا] نوسسملا 4 | ساولخألاب 8, سارجألاب ق, سارحألاب :مهل | شاوحخلا لاقيو

 هرم, © | سارحلا 14 ٠ 2 نيب] نم 14 | شاوخلا 8, ساوح 14 ٠ 3 دساتلا ب | كلذ ريغو]

 اهريغو 14 .٠ 4 ىهاردلاو ريئاثدلا 01, مهردلاو ريئاتدلا ه4 ٠ 5 سفنلا ليج © | ةدرابلا لابجلاو

 6000, ٠ 6 ثدعم هر. 0148 .٠ 7 لثم] لصتت كك ٠ 9و نتاءريسن 0, مربحت 1, مرغ 8

 10 تاركم] ناهرك م ٠ 11 ناجرنملا] ثاجناملا 8, ثاجترملا 0. ثاحتوملا 1 ٠ 12 مهنم همم 1هذل)إ

 ًالوأال 614 ٠ 13 لحنو همن. 6 | ليلا اذه ©[ ٠ 14 مهو هرتا, ك ٠ 17 سمنلا © |

 مهنوملاسيو] مهتولاسو © ٠ 18 ةدرابلا لالا 4.



 تاما

 دورص دلب يهو بصخلا ةريثك ةرجشم ةبيصخخ اهتاذ يف يهو تفريج نم
 رشب نولوقي الو سانلا نوذؤي ال فافع لهأ اهلهأو امئاد اهف عقي جلثلاو

 لبجلا اذبب لصتيو لمعلا يف ةدوجلا غلاب بيط عطقلا ديج ديدح نداعم ابمو

 درافرد ةروكب لصتيو تفريج رهظ ىلع دتمب لبج وهو ةضفلا نداعم هب لبج

 لبج ىلإ هنمو ةرماعلا ىرقلاو دئاوفلا ريثك بيصخ بعش هذه درافردو

 .ةلحرم ةضفلا
 ناتلملاو سرافو نامرك دالب نيب ةلصتم ةزافم اهنإف ةريبكلا ةزافملا امأو

 سموق دالبب اهلفسأ لصتيو ناسارخ دالب فرطو ناتسهوق دالبو ناتسجسو
 عاطقلاو صوصللا ةريشك زوافملا ةلصتم ةرامعلا ةليلق ةزافم يهو يرلاو

 تطاحأ دق ةزافملا هذهو اهنوظفحيف مهئايعأب موق ميلقإ يف تسيل اهنآل كلذو
 ناتسجس لمعو سموقو ناسارخ لامعأ نم تائيهلاو نسلألا ةفلتخم مأ اهب

 اهنإف كلذ عمو يرلاو ناشاقو ناهبصإو سرافو نامرك لمع نم اهضعبو

 نود لبإلاب ةمولعم قرط اهم مطقت امإو ليخلاب اهكولس بعصي زوافم

 ةمولعم هايمو ةفورعم قرط ىلع دهجو ةّقشم يف اهنوعطقي رافسلاو لامحألا

 هذه يف صوصللو ابداوع ةرثكلو اهئاقش ةرثكل كله دصاق ابنع بكت نإ

 لبج اعئم اهرثكأو ىوأم اهعنمأو اهلإ نوأجليو اب نومصتعي وآم زوافملا

 ةيفخم رئامخذو ةنوفدم لاومأ صوصلل امببو هوك هايس لبجو هوك سكرك

 م0 1 ه

 ٠ بيط هب. 1آ3 4 ٠  14تفريح © | بمخلا  ةبيصخ] بصخلاو رجشلا ةريثك ةبيصخ 1

 4 تربح 0 | دران راد 56,  درابراد 1, درابراو ه ٠ 5 درافرادو 56. درانرادو 1, درانراوو

 م4 | هكاوفلا ةريثك ةبيصخ هل . 8 موو: لصتيو : كلذب © | دالبب] دالب ت | سموُلكت 1 سهوف 0

 سمرف مخل . و9 ةزافلا © . 10 اهنأل] اهنأ 14 .٠ 11 تائيهااو] تاسلاو ب | سمرقو 51:
 سموفو 0, سرفو مهل | تاتسحس لمعو] تاتدحسو 618 ٠ 12 ضمبو 614 | سرافو ناهيصإو

 ©6184 | ناساقو م06 1, تاساوو ل ٠ 13 مطقي © | لاجألا نود] لاحألاو ٠ 14 قيرط هل |

 ةفورعم هايمو ةءولعم 14 ٠ 15 تإو هل | اهنع] اهم هل | اهئاةشث] اهباعس هل | ةرثكو حل | سصوصلو

 هوك هايساس هرب [4 ٠ 17 يوك "سلك "رك 2, سكر ك 0 | هزل هايس] ةيوكأش 80 ٠
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 لابجلا نع عطقنم هنكلو ريبكلاب سيل لبج هنإف هوك س كرك لبج امأف

 هايم هلفسأ عمو لايمأ ةتس نم وحن هلفسأ رود نأ ركليو زوافملا هب طيح

 هباعشو تاقرطلا بعص كلاسملا رعو هتلمجم وهو ةحاسلا لثم هطسو يفو ةليلق

 صرصلا ىوأم هوكمايس لبج كلذكو رهظي ال اهف ىراوت نم ةشحو

 .ريسي رادقم امهنيبو ةرامع هيف سيلو

 يلاوتلا ىلع اهركذن ةليلق قرط يه ةزافملا هذبب ةكولسملا ةمولعملا قرطلاو

 ضرأ ىلإ نامرك ضرأ نم يذلا جرهفلا نم رمت اهنم لوألاف هللا ءاش نإ

 جرج ىلإ مث اليم نورشعو ةعبرأ رابآلاو ءاسحألا ىلإ جرهفلا نم ناتسجس

 ذيبسا ىلإ مث اليم نورشعو دحأ دبعم طابر ىلإ مث اليم نورشعو دحأ ةرانم

 يضاقلا رثب ىلإ مث اليم نورشعو ةعبرأ ناغارك ىلإ مث اليم نورشعو ةعبس

 رشع انثا كشينواك ىلإ مث اليم رشع ةينامث كسار ىلإ مث اليم نورشعو ةعبرأ

 مث اليم رشع ةسمخ نوراج ىلإ مث اليم نورشعو ةعبرأ نيذزرب ىلإ مث اليم

 .اليم رشع ةيئامث ناتسجس ةئيدم ىلإ

 ةلحرم ناجذب ىلإ ريشامرن نمف ناتسجس ىلإ ريشامرن نم يناثلا قيرطلاو

 ةلحرم هيلع لزني رخخآ ءام ةاردم ىلإ هنمو لبج لصأ يف هيلع لزني ءام وهو

 طابر ىلإ هنمو ةلحرم يضاقلا طابر ىلإ هنمو ةلحرم ذابهارمد ىلإ هنمو

 م, 0 1,

 1 زوافملا ب لبج اماف هرصب هل | هيوك سكرك ط, سركرك © .٠ 2 اهلأ خ | نم وحل

 هيه. © .٠ 4 هيركأس 814 هيكوكس © . 6 ةمرلعمللا ةكوللا[ ٠ 7 مموغ هللا : ىلاعت

 64 | رمت] س ©, جرخي 14 ٠08 ةرانم جرخ م«, ةرامم جورُح ©, (هراس ىه) هرانم حرح

 14 ٠ 9 اليم تورشعو دحأ دعم طاير ىلإ م هد. 4 | ةيبسا] دينسا 561, اوسا و. رارسا

 لل ٠ 10 نوردعو ةعبسإ نورشعو ةعبرأ 4 | ثاغارك] تاغارم ©, اعرب 5, ناعار هل ]

 مموأ اليم مج.: اليم ثورشعو دحأ ديعم طابر ىلإ مث | رثب] ىس 6 ٠ 11 كسار 8, كسار

 614 | بفيشأ وراك 8, فساوراك ب, فيلوراك 1, فيسا ورك ٠ 12 نذزارب 21, نيدرم ©,

 تدرزب 4 | نوراج 8, توراح 3, توثراح 1, ثرراح 4 ٠ 14 نيثامرق 5, نيسامره ب نيشامرق

 [, ثشامرع 4 | كيشامرق ولا, 81, نسامرد 0, نسامرق خل | ممو# ريشامرت ج16: تاتحجس ىلإ © |

 تاحدب 8, ناحرب 0, ثاحدب 1, هوت. حل | ةلحرم هدب 0 تاتلحرم هل ٠ 15 امرادم ©, هرادم هل |

 رخآ هن © ٠ 16 داب هامود 0, هايم ارمد 14 | هنمو طلو نرتب. 0 ٠
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 ا

 رثب وهو نيذزرب ىلإ مث ناطابر امهو ةلحرم كشينواك ىلإ هنمو ةلحرم يبانلا

 نمو ةلحرم نوراج ىلإ هئمو ةلحرم كراد ىلإ هنمو ةلحرم بذع اهؤام

 .فافخ اهلك لحارملا هذهو ةلحرم ناتسجس ىلإ نوراج

 ىلإ مث ةلحرم هابدن ىلإ اهلمو ةلحرم ةورك ىلإ ريشامرت نم تذخأ نإو

 ةنيدم جيبسو ةلحرم جيبس ىلإ مث ةلحرم حيئامت ىلإ اهنمو ةلحرم هورش
 اهنع ةعطقنم اهنأ ريغ نامرك ةلامع نم يهو ةزافملا طسو يف ةرماع ةريغص

 .هب نوتوقتي لو ةريسي تاعارز اهلو اهلهأب ةرماع يهو

 يهو ناتسجس ىلإ نيميلا تاذ قيرط نيقيرط ذخأت جببس ةنيدم نمو

 .ةاره ىلإ راسيلا تاذ قيرطو لحارم عبس

 يهو ةلحرم نريد ىلإ ةزافملا يف جيبس نم راس ناتسجس قيرط ءاش نف

 ةلحرم حرءان طابر ىلإ هنمو ةلحرم جودرك رثب ىلإ هنمو ةعشان ءام نيع

 ةلحرم هيلع لزني ءام وهو ذاب تسرات ىلإ هنمو هب رماع ال ءالخ وهو

 .ناتسجس ىلإ مث ةلحرم حدس ىلإ هنمو ةلحرم لاخ طابر دابساب ىلإ هنمو
 ءالخ لزام ىلإ راسيلا تاذ راس ةاره ىلإ جيبس نم ريسملا دارأ نمو

 ناك امبر طايرلا اذهو ةلحرم ةزع طابر ىلإ مث ءالخ رخآ لزنم ىلإ مث

 م, 0,14

 1 يشانلا 5, ىشبانلا 1, سائلا ه | كشنب ناك ط, كيسي ناك قر, كسب ناك 1, كنب نك مه |

 نيذزرب هماا. 443: نيرب 2, نر 6 هر نرم 1 .٠ 2 ثوثراج ط4, نوراح 01 ٠ 3 نوراح

 61 ] اهنفو هذهو هس. 14 .٠ 4 نيشامرم 2, نيسامره © | ءروك © | ءافدن و ءايدن 8

 هامدق © | اهنمو -هةورش ىلإ هر. 6 ٠ 5 متامب © | جيبس] ملتسم 7, حسم 61, حيئتم هل |

 جلتاسمو 8, حتسمو 0, حسمو 7, جيطسمو هب ٠ 6 ةرماعز ةرماع يهو 6, هن. 1, يه هل | ةلامع]

 ليع 14 ٠ 8 ملكت 8, مسم ©, مشنم 1, حيتسم م4 | نيقيرط ذخأت] ناقيرط 6 14 | وهو
 م4 ٠ 9 لحارم هطنب.مه ٠ 10 نمو © | ملتلم 8. حسم 0, حسم 1, جيتس | نآرشد

 م, تزرد 6 20 11 يوادأرك 8, جود رك 61, يدرك هل | حريات 8, حوناب 61, جولاي ه ٠

 12 داب تّسسرات 8, داب تسرات هما(, ٠ 13 دايساب نمو. ©, دابسام 1, داساون رك | لاخ طابر ها.

 14| جدت ظ ٠14 متم 8, حيتسم © خر, حشسم 1 ٠ 15 رخآ هس هل | مث ءالخ هب © |
 ةةزعر 8, هرع 6, هرع آ, هرغ
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 فاق

 ةلحرم مس ةيرق ىلإ هنمو ةلحرم رذم لبج ىلإ هنمو رومعم ريغ وأ ارومعم

 ةلحرم كس طابر ىلإ اهمو ثورحو تاعارز اهل ةريبك ةرماع ةيرق يهو

 ىلإ مث ةلحرم ةجان ضوح ىلإ مث ةلحرم ناجمس ىلإ مث ةلحرم مذن ىلإ مث

 مردرك ىلإ مث ةلحرم تسبب ىلإ مث ةلحرم نادرس ىلإ مث ةلحرم ناجدم

 ناتسجس لامعأ نم هرفو ةلحرم هرف ىلإ مث ةلحرم هايطع ىلإ مث ةلحرم

 ةزد ىلإ هرف نمو ةاره ىلإ ناتسجس قيرط عم قيرطلا هذه عمجتن اهو

 رازفسالا نم يهو ةلحرم ناشاخ ىلإ ناسيوك ىلإ ةزد نمو ةلحرم

 ةانق نمو ةلحرم يرس ةانق ىلإ ناشاخ نمو ةاره دالب لوأ رازفسالاو

 مث ةلحرم نامدج ىلإ دوسألا لبجلا نمو ةلحرم دوسألا لبحلا ىلإ يرس

 .ةلحرم ةاره ىلإ

 نم جرخم ديدجلا قيرطلا وهو ملس ةيرق ىلإ ريشامرت نم رخآ قيرطو

 لحم و ةيراج ءام نويع اهيف ةرماع ةيرق يهو ةلحرم ناتسراد ىلإ ريشامر'

 نيع ءاملا سأرو ةلحرم ءاملا سأر ىلإ اهنمو ةرامع اهءارو سيلو ريثك

 عبرأ ةزافملا ضرع ين عطقي اهنمو ةريبك ةكرب ىلإ اهئام لضاف عمتجم ةيراج
 ةفوخم ةلصتم ةزافم اهلك رابك عبرألا لحارملا هذهو مس ةيرق ىلإ لحارم

 8 0, 1, هذ

 1 ردم 8, سردم 0, ردم 18 ١ 2 كّشح طر, كح هع. . 3 مدت نر مدم ه | - ىلإ مث

 ةلحرم هجان ناجمس هر. هل | ناحمس © | ةحان صوح © | ةلحرم ثاجدم ىلإ مث هون. ىت ٠ 4 ثاحدم

 مب تاجرم 1 | ةلحرم نادرس ىلإ مث همت. ه | ثاد'رك ص, تادوس ©, تادرس 1 | تبآ]

 تس 8, بس 0, تسل آ, ثلا هل | ماردارك طر, درك 0, مدرك ل ٠ 5 هايطع] هانطع هل |

 ةرث 814 هوقاأت ٠ 6 هبو 14| ممتجحت 14 | هرق ط], ءره 0, برن خ | هردظ . 7 ةزد

 هد. | ناكتي وك م, نتاكسوك 61, ناكسيوك ه | ناشاخ] ناشا"رح 8, ناسارح ©,

 ناسارخ 14 | زارقسالا نم 51, نارم-الا نم ©, زارق.الا يفد 4 ٠ 8 نثارقسالاو هب

 نارفشالاو ©, تارقسالاو 1 4 | ناشاَّخ] ناشارح 8, نانارخ ق1 ٠ و ىرد ه1

 ثامدح ماا. 458: نام 'دح م, نامدح 14, تاموح 0 .٠ 11 نيشاهرق ط1, نيعامره ©

 ثئادرف خ | مكس 5, ميلس © ٠ 12 نيشامرت 21, نيسامرت ته | تانسراد ط, نانمراد 0,

 تائسراد 1, تايسراد ك ء 13 نيع ءاملا] ريغ نيعلا 4 ٠ 15 ةيرق] ةشدم ل4 ٠
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 لحارم رشع هرف ىلإ اهنم كلذكو لحارم رشع ناتسجس ىلإ مس ةيرق نمو

 ريش وهو دنمذيهلا رهن اهف عمي يتلا ةريحبلا برقي ةريبك ةيرق هرفو
 .ناتسجس

 ةزافملا ريفش ىلع ةريغص ةنيدم صيبخو ناسارخ ىلإ صيبخخ نم قيرطلاو

 صيبخخ نمف ةصيخر اهراعسأو ريثك لختو راج ءام اهلو نامرك مورج نم

 دم ام ةريثك ةمدهم ةينبأ هيف عضوم وهو ةلحرم قزاوردلا ىمسي ناكم ىلإ

 ربغ الو نيع الو ركب اهب سيل ةنوكسم تناك اهنأ ىلعو لالت اببو رصبلا
 ةخبس هضرأ فاج داو ذورروشو ةلحرم ذورروش ىلإ اهنمو ءامل ةمالع الو

 كسراب لبج ىلإ اهنمو ةبرتلا ةحلام ةزافملا هلهو طقف لويسلا هايم هيف يرحتو

 رطملا ءام هيف عمتجي عضوم وهو ضوحلاب فرعي ناكم ىلإ هنمو ةلحرم

 يفسي ضوح يف عمتجي ءام نيع وهو ناتلحرم ءاملا سأر ىلإ هنمو ةلحرم

 نمو هب نونوكي ال دقو نانثالاو دحاولا هيف نوكي طابر وهو اهتاعارز

 ناتسهرق دح نم يهو ةزافملا ريفش ىلع ةيرق يهو ةروكرك ىلإ ءاملا سأر

 روخ ىلإ بسوحن نمو ريغص نصح وهو ناتلحرم بسوخ ىلإ ةروكرك نمو
 نم يهو تاتسهوق ندم ةدعاق ناقو موي نياق ىلإ روح نمو ناتلحرم

 .ناسارخخ ضرأ

 مب 0, 1,

 1 نمو] نم حل | هارف 8, ةرد 014 ٠.02 ةرتو 5, ةردو 614 | دنهدنهلا 2, دشلا ©

 هنم دنهلا 14 ٠ 4 ةتيدم] ةرماع ةئيدم © ٠ 6 قراودلا >, ىواودلا 61, قارودلا ٠ 7 لولت

 14 | ىلعو] عمو 14 ٠ا8 راوروُس 8, روس ©, رودروس 1, قورروس ه | دوارروشو ةلحرم
 هر, هل | ”رواراراوّسو 8, روس ©, رودرروسو 1 ٠ 9 يرجيو ل | ةحلم ت14 | كّسران

 م 6, كسراب 1, كشراب م ٠ 10 اهتمو هل | سوحلاب © م 11 سأر] شرأ © | اهتاعارز ب وهو
 هزت, 0 | ممتجت ىلإ ىقت ل ٠ 12 دحأ هب نوكي ال © | هب] هيف خف ٠ 13 ةروثك'ر كك 5,

 هروارك 014 | تاتسموأل »  . 14 ةروكرك 8 | بسمو م.] بّسوح 8, بسوح ©

 تسيوح 1, تسرخا هل | بسوخل 01.] بُسوح 8, بسوح 61, بشوخ مهل | روح 2, رموح 14 ٠
 15 رول 8, ررج ©, روح 14 | نينات 8, ناد 6 خب نئان 1 | نانو 814, سرافو 6 | نم يهو]

 يهر 564 .٠ 16 ناتسروح © ٠

10 
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 ةرماع ةنيدم روارو ناسارخ ضرأ نم نيرك ىلإ روار نم رحخأ قيرطو

 نامرك دودح نم يهو ةعارز ضعبو لخن اببو راج ءام اهلو نانصح اهلع

 نيع هيفو هيف ءانب ال رفق لزام وهو ةلحرم ىوجوكرد ىعدي ناكم ىلإ اهنمف

 هيفو برخ دق رفق طابر كانهو ةلحرم هدزاود روش ىلإ اهنمو ليلق اهوؤام

 ءانب ال رفق نادرب ريد ىلإ هنمو صوصللا نم ولخم املقو فوذع وهو ليخن

 راطمألا هايم هيف عمتجم ضوح هيف لزنم وهو دئر ىلإ هنمو ةلحرم هيف
 رادقم هنكسيو دنبان طابر ىلإ ضوجلا اذه نمو ءانب كانه سيلو ةلحرم

 نيع ءامب ىقسي لخنو عرز مهلو ريغص ىحر هيلعو ءام هيفو اتيب نيرشع

 ءانبو تالين هيفو ءام نيع دجن نيخسرفب دنبان ىلإ لصت نأ لبقو مهل

 ناكملا اذه نودهاعتي دنبان طابر لهأو صوصلل ىوأم وهو دحأ هيف سيل

 رفق لزنم هغدرا ىلإ دنبان نمو كانه يذلا لخنلا كلذ رمث نومحمو هنومحو

 بسوخخ ىلإ كلش رثب نمو بيط ءام اهفو ةلحرم كش رثب ىلإ هئمو ةلحرم

 نيرك ىلإ اضيأ روحت نمو ناتلحرم روح ىلإ اهنمو اب رماع الو ةلحرم

 .ناسارخ نم روباسين دالب نم نيركو لحارم ثالث وحن

 ءام نبيع اهمو ةلحرم ةريجنا ىلإ دزب نم زيشرت ىلإ دزب نم رحخآآ قيرطو

 2, 0, 1, كل وسور © و

 1 روار 8, رارر 014 | نرك 614 | بارو 2 ٠ءا3 ناكم هم. ل | ىعدت هل |

 ىوجوكر د] يرادوك 21, ىردوك 0, يردوك هل ٠ 4 هدزاود روش] دروبس 801, دروس 4٠

 85 نادرب ريد] تاد'رد ظ, تادراد ©, ثادرد 18 | ءانب] رماع 14 ٠ 6 دلد 8, دنر 1, دير ©,

 دين 4 | ممتجي خ | راطءألا] ضرألا ف ٠ 5 ءانبإ ءام ه | دنتاب 5, ديباب , دشان 1 ٠
 8 تورشع م | هتيب 21, ةيلق ©, ةتيب خ ٠ 9 دنبات ىلإ اوه. ن | (448+) لت نمو -دنبان ىلإ م"* |

 ديناَد م, ديباب 6, داب 14 ٠ 10 ديَتاَب ط1, دساب 0, همت م ٠ 11 هتودحيو هوت, © | دنئاب 5م

 دساب 0, دنتاب 1 | ةعدرأ 216, هعدوأ ضرأ 6 | رقق هيجي م ٠ 12 كسرب 1| نمو هجبمش |

 بسوخ 276:زوح 8, روح 016 .٠ 13 روش "*: بساوح 8, بسوح 01, هر. © | روح

 616 | نير 56, رك 6, نرك 1 . 14 نيرثكو ط, سركو 611 ناسارخ نم هسه ٠

 15 دزي] دكرسب 8, دأرب 6, دكر 1, درب م | نيشرب 5«, نيسرب ©, لئيسرب 1 | درب ةا6.] درب م00. |

 ةريجنا] ةريملا 51, ةرمحلا قب ةمياه ٠
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 ةنارخ ىلإ ةريجنا نمو ةرامع امهئيب سيلو رطملا ءام هيف عمتجم ضوحو

 يتئام نم ديزأ ىلع يوتحت ةرماع ةيرق ةنارخخو ةرامع امهئيب سيلو ةلحرم

 نصح اهلعو ةنارخن تحن نم ةيراج نيعو نيتاسبو عرضو عرز اهبو لجر

 موركلاو نيتاسبلا هيتفض ىلع داو بنج عفترم رودم بارت لت ىلع يهو عينم

 سيلو «ةلحرم) ذيبس هايس لت ىلإ ةئارخ نمو مايألا مدق ىلع بصخخ مهدنعو
 ءام امبب عمتجم ناضوح هيفو هب رماع ال رفق لزنم وهو ةرامع امبنيب

 نصح وهو ةرامع امهنيب سيلو ةلحرم دتغاس ىلإ ذيبس هايس لت نمو 'راطمألا

 هايم تاونق اهلو اهلع عرزب ةيراج ءام نيع هبو لجر ةئام نم وحن هيف

 نمو ةينب نصحأو دنغاس نم رمعأ اهركذ قياسلا ةنارخ نكل نيتاسبو
 لزنمو ناحن ابو ةرامع امهئيب سيلو ةريبك ةلحرم ماذاب تشب ىلإ دئغاس

 وهو ةفيفخ ةلحرم دمحم طابر ىلإ ماذاب تشب نمو رابآلا نم اهايمو

 كيرلا ىلإ هنمو ءام نويعو عورز مهلو الجر نيئالث وحن هيف طابر

 ضوح يف بصي ءام بازيم هيفو هيف نكاس ال رفق لزنم كيرلاو ةلحرم

 وهو ةلحرم بلهملا ىلإ كيرلا نمو لايمأ ةتس وحن هردق لمر كيرلاو ءام

 طابرو ةلحرم ناروخ طابر ىلإ هنمو ةرامع امهنيب سيلو ءام نيع هيفو ناخ

 2 ار آه

 1 ةرامع  ةريجنأ نمو هديت. © | ةريحنا] ةربحلا 261 | ةنارخ] هنائرلخ ط, هباوح ©,

 هنأرج 1 ٠.٠0 2 ةرامع امهئيب سيلو هرج. © | هتارخو 58 | ةرماع همي. ه© ٠ 3 هنارخ هر

 هلارح ©1 ٠ 5 هنا رش 8, هنأرح ©, هنارخ 1, هئازخ مه | ذيبس هايس] فكس ةاش 8, دس هاس

 ©, دنم هاش [, دنس ةاش م | ةاحرم 1. 8ه»نول, 408 ٠ 6 امهب] اهيلإ 61 ٠ 97 ذيبس هايس]

 دنس ةاش 2, دنس هاش 0, دس هأس 1, دس اس و, دنس ةاش ج"“ ا ادنعاس م, ادعاس © 1 اديعاس

 6 | ندح] لاخ 0, تال 16 ٠ 9 هناترخ 5, هنارح ©, هنارخ 1م | |ادنعاس م1, ادععاتس ©

 ادتعاس ه© ٠ 10 ادثعاس 8, ادعاس ©, اديعاس 5, ادتعاس م | ماراب تسي طذو 8ه, مارا تس
 طلو ت1 ٠ 12 كيرلا 8, كيرلا 6, كررلا 1, كيدلا © ٠ 13 ممو6 ةلحرم : طابر وهو ةفيفخ

 ثويعو عورز مهلو الجر نيئالث وحن هين معو. 16 | كيرلاو م: كردلاو 1م, كيدلاو 6 | هين]
 هيه | ءام هرصرم .٠ 14 ءأام هجن 6م | كيدلاو ت12 .٠ 15 ناراوح 16 ٠
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 هبو هنوظفحي ةعبرأ وأ رفن ةثالث هيف نركي ةراجحو صج نم طابر ناروخ

 هرخادازو ةلحرم ةرخاداز ىلإ ناروخن طابر نمو عرز هل سيلو ءام نيع
 ةلحرم نارذاتشب ىلإ هنمو ةرامع امهنيب سيلو نكاس هيف سيل ناخخو ءام رب

 ةئامسمح نم فشأ ابف ةرماع ةيرق نبو ةفيفخ ةلحرم نب ىلإ نارذاتشب نمو
 سيلو ةلحرم ةنوراد ىلإ نب نمو بصخو شاومو عورزو راج ءام اهيفو سفن

 ةلحرم نكير ىلإ هنمو هب نكاس الو راج ءام هيف لزنم ةئورادو ةرامع امبنيب

 رثكأ يف طابرلا اذهو راج ءامو عرز هيف طابر نكيرو ةرامع امهئيب سيلو

 ىلإ تشينسا نمو ةرامع ابف سيل ةلحرم تشينسا ىلإ هنمو رفق تاقوألا

 .,روباسين ةموح نم زيشرتو ةلحرم زيشرت

 قرطلا هذهو نييانو ناهبصإو دزب نم يتلا يهو ثلاث رخآ قيرطو

 نم وحن اهفو روس اهيلع امو ةريبك ةيرق نيركو نيركب عمتجم اهلك ثالثلا

 .لايمأ ةعست نيركو سبط نيبو ريبك قاتسر اهلو لجر يفلأ

 سيلو حلم ءام هيف ةزافملا ريفش ىلع رثب روشو ةلحرم روش ىلإ دزب نمف

 ةرشع نود اهب ةريغص ةيرق يهو ةريب ةيرق ىلإ هنمو ةرامع الو ةيرق ان

2 0 12 

 1 ناراوخ 81, ناروح ©م | طابر هرج. © . 2 سيل ثتاخو - عرز هل هرب © |

 ةرَجأداز 8, هرحا داز 16 | ةرجأ ؛داز 5, هرجأ اداز 14 ٠ 3 ءام هدب م | نارداتش 8,

 تارداتس 61, نارذلتسب م ٠ 4 نب ىلإ #85, "نب 5, نب 6, نب 16 | فشأ] فين 0| ةدخ © ٠

 5 نفن] رقث © | راج ءام هيف -شاومو عورزو هرج. © 1م | ةلورد] هيودارت م, ةيودار تاه ٠

 6 (8) ىلإ هنمو - نككير هم. م | نكير مه .٠ 7 ”نككيرو 8, نكمرو © | طابر] لذنم © ٠

 8 'تتيسنا طلو 8, تسيسنا طاو ث1م ءاو زيشرب 2, ليسرب 61, نيشرب م |  نيشرلو 5,

 قسربو 0 نشرتو 1, ريشرو ه | ةموح] همره © ٠ 10 رخآ هته © | ثلاث هرم. ©, ثاث 1|

 دزي] درب 561, دزب م | نيبابو »© م, نيبابو ى ٠ 11 نركب م | نرركو » | امو] الو

 016 | اهيلغ روس 1ه ٠ 13 درب 0004. | روس 616 | روسو 616 ٠ 14 ءربث م | رشملا

 0 .٠
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 ىلإ اهأءو ةلحرم لوغم نبع ىلإ اهمو نامرك دودح نم يهو سفنألا

 رمحأ لبج هيلعو رمحأ نبط ةدهو يف ةريبك نيع خرسرمغو ةلحرم خرسرمغ

 ضرح ىلإ هنمو اهلع ةرامع ال ءام نبع وهو ةلحرم رب هاج ىلإ هنمو ناتلحرم

 رازه ضوح نمو رطملا ءام هيف عمتجب ضوح وهو ةلحرم |[[نيوج]] رازه

 ةلحرم ةيلاخ بابق هبو هيلع رماع الو بورش حلم ءام نيع وهو روش ىلإ |[نيرج]]

 نيرك ىلإ اهنمو نيعلا هذه ىلع رماع الو ةلحرم لوغم ىمست ءام نيع ىلإ هنمو

 لويسلا هايم اهبلإ عمتجم ةميظع ةكرب اهنم اليم رشع ينئا ىلعو ناتلحرم

 زفحو لجو ىلع اهنوعطقي سانلاو رابك ةفوخم اهلك لحارملا هذهو راطمألاو

 ىلإ ناسارخن نم بهاذلا قيرط نيمب ىلع ةريبو روش نيب يتلا ةزافملا ينو
 حافتلاو زوجلاو زوللا نم هكاوفلا عاونأ روص اهنم نيخسرف وحن ىلع نامرك

 .ةراجح نم اهلكو كلذ وحنو جرتألاو ىرثمكلاو

 وهو ةلحرم درمراد ىلإ نييان نم نيرك ىلإ نييان نم اهنم يناثلا قيرطلاو
 رطملا ءام هيف عمتجم ضوح وهو ةلحرم ةلموح ىلإ هنمو هب نكاس ال ءام

 كهد ىلإ اهمو ءام ايف رثبو ةيلاخ بابق ناذابو ةلحرم ناذاب ىلإ هنمو
 كيكلغب ىلإ هنمو ءام رئبو بلص رمحأ بارت نم لت اهف ةلمر كهدو ةلحرم

 دئيدنسو ةلحرم دنبدنس ىلإ هنمو هب رماع ال ليلق ءام نيع وهو ةلحرم

2,0, 1, 2 

 1 سفنا ©12 | لوم 56, دولعم م ء 2 حوت ومع أو 8, جرب ربع أو 0, حوسومع هاو

 16 ٠ 3 رب هاجإ داحريب 506 1, داجركب م ٠ 4 نيوج رازه مع] نب وج راز 5, ندوح رار ©, راد

 نيوج 1, نيوج رار < | ءام هرج. © | نيرج رازه هل(] توجرار 5, نوحراد 61, نيوجرار < |
 روس © 2 ٠ 6 لوعم 21, لزعت ©, دولمم م ] كيركأ 2, نيرك 6, نيوك 14 ٠ 7 ةييظع] ةريبك

 16 | ممتجت 16 ٠ 8 زنحو 8, رفحو 0, روفنحو 6 ٠ 9 ينوإ ف ه | روس 6, نيررش 16 |
 ةربتو 8, هءودو 0, هرشو 1, ثيبو 2 ٠ 10 نم عاونأ 2 | زوللاو زوحلا#© .٠ 12 نيباب

 م1, نيبام © | نم نرك ىلإ هم. © | داره راد 561 .٠ 13 ةلمثوح » .٠ 14 ناداب

 ملل. | كّمد » هه 15 كفهدو » | كيكلمب م1, كليلس تم ٠ 16 ليلت وم. 616 |

 هب رماع] هيف ةرماع ى1م | دئيدتُس 8, دبتدس م | دئيدتسو ةلحرم هون. 016 ٠
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 هيف طابر هلصأ يف لبج وهو ةلحرم دادشر ىلإ هنمو هب رماع ال لاخ طابر

 اهلهأ ليلق ةيرق يهو ةلحرم ةنرد ىلإ هئمو هب رماع ال ءالخ وهو ءام رثب

 ضوح وهو ةلحرم ذورثكمين ىلإ اهنمو زوجحم بارت لت ىلع اهعضومو

 .ةلحرم نيرك ىلإ هنمو راطمألا هايم هيف عمتج

 ةرامعلا ليلق فوخم قيرط وهو نيرك ىلإ نابصإ نم ثلاثلا قيرطلاو

 ىلإ نووأي صوصللاو رجحم لابجلا لصتم زوافملا ريثك هنأل كلسي ام اليلقو

 طسو يق لبج وهو ةردنا ىلإ ناهبصإ نم جرخم كولسلا ةعنتمملا باعشلا كلت

 هيلع رماع ال ءام رثب وهو ةلحرم راسردن ىلإ هنمو ةلحرم ءام رثب هب ةزافم

 نارذز ىلإ هنمو ةلحرم راطمألا هايم هيف عمتجت ضوح وهو طوشفا ىلإ هنمو

 ذاب سخدب ىلإ هنمو هيلإ نووأب صوصللاو ءام نيع هلصأ ينو لبج وهو ةلحرم

 يهو ةلحرم نيجديخ ىلإ هنمو هب نكاس ال لاحن طابر وهو ةلحرم

 ىلإ هنمو ةرارخخ ءام نيع يهو رادنمد ىلإ هنمو هب نكاس ال ءام نيع

 .ناتلح رم نبرك ىلإ هنمو ةلحرم ذابدارع

 اهيف لبج نم ةبعش يهو ةلحرم ناسرام ىلإ نيجديحت نم راس ءاش نمو

 رفق طابر وهو ةلحرم نيدغمد ىلإ هنمو ةلحرم سيغب ىلإ هنمو رفق يف ءام

2 0 12 

 1 دادشر 8 .٠ 2 ةثأرد 5, هنرد ©, هنرد ل, هيرد6 ٠ 3 ىلإ همجي © | دور ثكمي 5,

 ريكمس 6, دوريكيش 1, دوريكمت م | ةلحرم ه2 6124 | يهوه ٠ 5 كلاث قيرطو

 ©6164 | ةراسسلا هسسنم ٠ 7 *ركنا» . 8 هب] هبو 616 | راسراس 8 ثاسردن ©,

 راسردب 8 | يهوه | تام ولك هيب ت16 209 طرقام | ثارذُر 5, تاردر 6,

 نتارذر1 ٠ 10 يفو] يف + | داب تيلخدب م, دان سحر 6, داب سحري 1, دأب خدي م ٠

 11 ةرارخ ءاه- ىلإ هنمو هديب. ت | ثيحاديح 5, زيحدج 1, زيحديح م | يهور] وه 1, يه

 ه ٠ 12 رادثيد م | ةراوغمه .٠ 13 داب ثارع 5, داب ثارع 63, داب ثادع« .

 14 ناسرام ىلإ نيج ديخ نه همر, © | نيحّدُيُخ 5, نيحديح 1م | ناّسرام ط, ناساراء م ٠

 15 رفق ه0. 0 | سيفب] نيشن 2 2, نمت 0, سيئ 5. نيب 1 | ةلحرم نيدقمت ىلإ ةئمو هد,

 ©6164 0| ني دنس م .٠
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 تسردب ىلإ هئمو ةلحرم نيكساخ ىلإ هئمو نيع وهو ةلحرم ةمذاب ىلإ هنمو

 .اليم رشع ةينامث روباسين ىلإ هنمو ةلحرم ةسربق ىلإ هنمو ةلحرم

 يملادو ةلحرم يجلاد ىلإ ناهبصإ نم يرلا ةنيدم ىلإ ناهصإ نم قيرطو
 كلذ لبق هيف ناكو لاخن طابر وهو ةلحرم رباع طابر ىلإ اهنمو ةرماع ةيرق

 هيلإ تأ نيع ءام هيلإ عمتجم ضوح هبو ةيامحلا ىلع قيرطلا نوسرحب مرق

 ينأ طابر نمو ةلحرم متسر نب يلع ينأ طابر ىلإ اهنمو برغلا ةهج نم

 نصح نمو ريغص هنكل نيصح نصح وهو ةلحرم ةزد نصح ىلإ يلع

 ةنيدم نمو ةلطعم راشعو زوافم يف ناتلحرم ةنيدم يهو ناشاق ىلإ ةزد

 مق ةنيدم ىلإ اهمو سوحم ةيرقلا هذه لهأو ةلحرم سوحلا ةيرق ىلإ ناشاق
 ةزافملا هله رثكأو تارامعلا اب طيحت ةئسح ةنيدم مق ةنيدمو ةلحرم

 ىلإ مق ةنيدم نمو تارامعو ىرقب ةرماع سوحملا ةيرق نيبو اهنيب يتلا

 اههايمو نكاسملاو نكاسلا ةليلق يهو ةبرخس جاك ةيرقو ةلحرم جاك ةيرق
 ريدو ةرامع ريغ يف ةلحرم صبلا ريد ىلإ جاك نمو راطمألا نم

 دانجألاو سانلاب رماع لهآ رجآلاو صحلاب ينبم نيصح نصح صجلا
 ردقلا ةطسوتم ةنيدم يهو ةلحرم ةزد ةنيدم ىلإ صخحلا ريد نمو

 1 ا 1 2

 1 ةمّئاب 5, همدان قب همداب 16 | نيكساح 5, نيكساح جم, زيكساح 1 | تلسردب 5,

 تسرداب 612 ٠ 2 ةسرتق طم, ةسرف © ةسريقت 1 ٠ 3 قيرطو هرز. 2 | ةئيدم هره. 612 |

 نمو 4 | ناهبصإ نم هرج. © | يحلاد 214, ىلا يد © | يجتلادو 5, ىحلا ردو ©

 يحلادو 1م .٠ 4 رماع 616 | هيف] هب 168 ٠ 5 ةيامحلا ىلع هرج. 612 | ةهيلإ] هيف 616 |

 لأب ©, قأت م | هيلإ هنن 6164 .  97 هارد 8, هرد 61, ةرده ٠ 8 رق 8,هرد 012 |
 يهو ه5, © | تاتلحرم] ةلخرم © | راشعو 8, هرج. 6, داسع هل ٠ 10 مق ةليدمو] منو
 6 | ةنيدم هرج. 12 ٠ 11 تارامعو ىرقب] ىرقلاب ع | ةئيدم] ةيرث 12م ٠ 12 ماك 616 |

 ةاسرم هر702 | مك 6 | نكاسلاو هرسبمه ٠ 13 جاك 016 | نمحلا ريد هم00. ٠

 14 لهآ هرص. © .٠ 15 نسحلا ريد هم44. | ةزد] ةزأرد 21, هررد 0, ةرد#« ٠

 ةليدم



 هو

 ةيذاحم ةلحرملا هذهو ريبن يف راج ءام اهلو عرازمو تارامع اهلو ربنم ابو

 ةئيدم يرلاو ةلحرم يرلا ىلإ ةزد نمو هوك هايس لبجو هوك سكرك لبخل
 ,ىلاعت هللا لوح مامتلا ىلع اهعضوم يف اهركذ ينأيسو ةريبك

 هوك سكرك يلبج نيب ةزافملا ىلع يرلا ىلإ ناهصإ نم رخآ قيرطو

 نيميلا ىلع جرعت مث صحلا ريد ىلإ لوألا قيرطلا ىلع ريست هوك هايسو

 سكرك نمو هوك هايسو هوك سكرك يلبج نيب ام ىلإ قيرطلا كب لدعتف

 اليم نورشعو ةعبس نيلبجلا نيب ام دعبو اليم رشع انثا صخلا ريد ىلإ هوك

 يرلا ىلإ مث اليم نورشعو دحأ ايبنيبو ةزد ىلإ راسيلا ىلع قيرطلا عج رت م

 مامتلاو لامكلا ىلع اهب انثج دقو ةزافملا هذه يف يلا تاقرطلا عيمج هذهف

 .قيفوتلا هللابو ةقاطلاو دهحلا بسح

 اهندم نإ لوقنف ناتسجس دالب نم ءزجلا اذه يف ام نآلا ركذنلو

 ناذورو تسبو ةزجو هرفو شاوخخو نينرقلاو قاطلاو هنو سكو جنرز

 كهكو ياوجنبو كنلشبو لتو شغردو نيشغبو ناقلازو ناورسو

2 ©, 1, 2 

 1 اهلو مء,] اهل م | اهلو هلا هرم. © | رييث] هل 6م ٠ 2 لبطل هيض 616 | هيوك شلك“ ر كك

 8, سيرك كل ©, هيوك شكركل 16 | هيوك ةايش 8, هيوك ايس 616 | ةزارَد 8, هررد 01,

 ةرزود ف ٠ 3 لوسحي] توعب ©6186 | للابث هي. 16 ٠ 4 نيلبج © | هبوك شك "رك ظ, سكر ك

 هبوك 616 ٠ 5 هيوك هايشو 81, هيوك هايسو 6م | ريي ©, ريستو 1, ريس نم ه | نصحلا يد
 5164, نصحلا ند © | نيميلا 8**: رسايلا م28. ٠ 6 لدعتن] ددعتس ع | شك“ رثك 8, سكرك

 هيوك 012 | هوك هايشو 81, ةيوك هايسو 0, هيب م ٠ 7 نصحلا 51ه, سحلا © | رشع ىنثا ن

 | دعبو] وهو 16 ٠ 8 مجرت] ىلإ مجري « | رسايلا 5**: نيملا عول0, | ةزئرد 5, هز'رد 1, هررد ب

 هرد م ٠ 9 لامكلاو ماتلا ه ٠ 11 اذه همص. ها تإ] نهم ٠ 12 'حئاراز ظ, مرر 6, مئرز

 حيرذ# | سكر ريكو 56, ريكو 61 | هيو 26, هنو 1 | تيئرقلاو] سرفلاو 16, سرعلاو © |

 ساوحخو 8, سادحو 0, ساوحو 16 | ةأرقو 81, هرثو 66| ةرحو 8, هرحو 016 | تّْسْنو

 طر, تسدو م | تادارزو 5, نادزرو 6, تادروو 1 تادومو 2 .٠ 13 ثنا”رثسو 5, قارسو ©

 ثارسو 16 | ناكلامو م6, ناعلامو 01 |  نيتفيو 51, هر. 6, ريو ه4 | شغاردو 8,

 سعردو 68, شعردو 1 | لثو ظ, لبو 61, ليو م | كئئكشبتو م, كيكسنو ©, كيكشدو

 1, كيكشتو م | ىلاوجتيو 51, هدي. ©, ىتارجنبو م | ةكئهكو ط, دهكو ه ٠
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 .نامدجو ىاجئفساو يويسو رصقلاو ةنزغو

 اهقاوسأو قاوسألا ةرماع ةريبك ةئيدم يهو جنرز ىمست ىمظعلا اهتنيدمو

 قاوسأ اهنم ناكم لك يفو ةرماع ضابرأ اهلو ام يذلا عماجلا دجسملاب ةرئاد

 اهضابرأ ىلع اهلو نصحلاب رئاد قدنخو نيصح روس اهلو ةرامعلا ةياغ ىلع

 نم عبني عبان ءام نصحلا روسب ريدتسملا قدنخلا يبو قدانخو ةرئاد نوصح

 ةسمخ اهسفن ةنيدمللو ةنيدملا يف يتلا هايملا لوضف نم لمح هيف عقتو هناكم

 اهب بشخلا نآل ةدوقعم جازآ نيطلاب اهزانبو اباب رشع ةثالث ضبرالو باوبأ
 ةنيدملا لحخاد يفو ضبرلا نود ةنيدملا يف عماجلا اهدجسمو مق الف سوستي

 يناثلا رهنلاو قيتعلا بابلاب ىمسملا بابلا نم لدي ربن اهنم راهنأ ةثالث اهسفن

 راغص اهلك يهو ماعطلا باب ىلع لخدي ثلاثلا رهلاو ديدحلا بابلا ىلع لخدي

 ةيلمر ةخبس جنرز ضرأو اهتامامحو اهنيتاسبو ةنيدملا رود يف ةقرفم يهو
 جلثلا اهب عقي الو ةراح يهو لابحلا نم ءيش اهب ىرب ال لصتم لهس يف

 نحطت ءاحرأ اوعنص دق مهنإ ىتح ةمئادلا فصاوعلا حايرلا اب اهرثكأو ةيبلا

 .مهب رضي لاوحألا رثكأ يف لمرلاو مهحاير ةرثكل حبرلاب

 ربن نم ةجرختسم يه اهضارعأ قشتو ةنيدملا ينأت يتلا رابنألا هذهو

 يدلبو جحر دح لصي ىتح روغلا رهظ نم جرخم مظع ربن وهو دنمليه

 6م, ©, 1, ©

 1 ةيزغو 8, هنرغو 6, هنوعو 1, ةنوحدو 2 | ىويشو 2, ىرسو 0, ىأويسو 16 | ىاجتقساو
 هون. 0, ىاحتتساو ه | نامدجو عمزا. 458,.: ناماحو م16, تاماخو 6 ٠ 2 جئارز 5, حيرر ©
 مرز حميرذ 6 . 4 نسمحاب] اهب يذلا نصطلب 14 ٠ 6 مقبو © ٠.0097 ميل الف - جازا

 هربت. 6 ٠ 9 قيتعلا ص, همم. © | رهتلاو] بابلاو ت ٠ 0 ديدحخلا باب ملل. ٠ 1 جاوز 2
 هدا. ©, حرز 1, ميوتسس م .٠ 12 اهب عال] اهيف 16 ٠ 13 ةنئادلا  اهرثكأو] مهدنع حايرلاو
 همئاذ © | امرثكأو 14 | ةعئادلا] ةمئاقلا ع | دق هوب © | ايحرأ © ٠ 14 مهحاير ةرثكل]

 مهل مايرلا ةمزالل © ٠ 15 يتلأ هرب © | اهضارعأ] اهضابرأ 61 .٠ 16 دنمدته م40. |

 دوملا ه | جخر] جنز 8, ححر 0, ححز 1, مجر © | يدلبو] ف 6 ٠
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 .ةرز ةريحب يف عقي مث ناتسجس ىلإ يهتني ىتح تسب ىلع يرحب مث روادلا
 هناصقنو ءاملا ةدايز ردقب صقتتيو اهنف ءاملا عستي ريحت هذه ةرزو

 ىلع نيرك ةيحان نم اليم نيعسن نم وحن نوكي اهلوطو عرازمو ىرق اهلعو
 داصيو ءاملا ةبذع يهو سراف قيرط ىلع نامرك ةرطنق ىلإ ناتسهوق قيرط
 رهنلا امأف ةزافملا يلي ام ناكام الإ اهحاون نم ةرماع يهو ريثك كمس اهف

 هذه ىلإ ءيش هنم لصي الف كشين ةيحان ىلإ رميف دنمليه نم جرخم يذلا
 .ةرحبلا

 رومتلاو ماعطلا ةريثك ةئيصح يهو اهريغو جنرز اهيفو ةيحان ناتسجسو

 بوئجلاب لصتيو مهلاومأ لضاوفب راجتلا نوضراقيو ريسايم اهلهأو بانعألاو

 اهتتيدمو دنسلا ةيحانو ناتسجس نيب اهعضومو سلاب ةيحان ناتسجس نم

 .نيتلحرم وحن امهايبو رصقلا ىمسي اعضوم اهنم نكسي يلاولا نأ ريغ يويس
 نيب وه ملقإلا اذه عضومو كهكو ياوجنب هاتنيدمو مياقإلا مسا جحشرو

 جلو نيئغبو روغلل رغث وهو بيصخ ميلقإ مسا روادلاو سلابو روادلا يدلب

 اهو شغرد اضيأ ندملا نم هلو لت هتنيدمو ملقإ مما روادلا دلبو كنلشبو
 ,روغلا محماتن ةيحان كئلشبو جلخو نينغب نأ ريغ دنمذيه ربن يتفض ىلع

 يحاونو دنهلا مو ىلإ نامزلا يدق ىلع اولصو كارتألا نم فئص جلخللاو

 2ب 6, 1, ©

 1 روادلا] شاورادلا طب سواردلا 6, سواردلا 1م | ةراذ 2, ءهرد 014 ٠ 2 ةردو 8,

 هردو عال. | هاملا اهيف 6 ٠3 ني وك م, رك © 16 ٠ 4 ناتسه'اوك 81, ناتسموك ©, ناتهوك

 2| داميو] سفير م ٠ 6 دنمدنه 000. | كسين 56, كيش 1, كيسب م | لصي الف] لصيف

 14 . 8 اهريغو جنرز اهيفو هم. © | محئرز 8, حلزر ], عورز # | ةبيصخ 1 | رمتلاو » ٠
 و بانعألاو) بانعالاو نايلالاو 1م .٠ 10 سبلاب 2004. | اهئم نكسسي اهمطومو هت. ©

 12 سلابو - جخرو هدا. 0 | ”جحخرو 8, ححزو 1, جحرو م | وه ه8. 16 ٠ 13 د'وارلا 5,
 راودلا م | د'وارلاو 5, رردلاو ©, راردلاو م | لت - نيبغيو همي. © ٠ 14 كشتيو م1, كتنبو

 2 | هتنيدمو  دليو] (ردارلا ه) روارلا ميلقإ هتنبدمو 16 | لت] طبت (7 ا, كب م | شع'رد 50

 ىلعرد 1 | مه54 شغرد ؛ لبردو « ٠ 15 دنمدنه 000. | روفلا  جلخو] مخاتت كشنو حلحو

 ةيحان روغلاو روغلا 6 1م | كنلشبو] روفلاو » ٠ 16 ىلع هت. م | موختو دنهلا يحاون © 16 ٠
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 مانغأ باحصأ مهو اناطوأ اهوذختاو اهورمعو اهم اولزنف روغلاو ناتسجس

 .مهتآيهو كارتألا يز ىلع مهو ةريثك معنو ليخو راقبأو

 ىلع يهو جنرز نم ةلحرم ىلع يهو قاطلا جنرزل ةرواحملا ندملا نمو

 ريثك عساو قاتسر اهلو ةرضحتم ةريغص ةنيدم يهو ناسارخ ىلإ راملا نيم

 .ناتسجس لهأ ايف عستي معنو هكاوفو ةريثك بانعأ اهبو بصخلا

 يف تناك يهو قاوسأو روس اهلو ةطسوتم ةنيدم يهو نينرقلا اهنمو
 ىرق اهلو هسرف طبرم رثأ اهبيو هكلم رادو ديدشلا متسر راد رهدلا فلاس

 .ثتسب ىلإ بهاذلا راسي ىلع ناتسجس نم ةلحرم ىلع يهو قيئتاسرو

 بارت روس اهلو ءانب خمشأو نيئرقلا نم ربكأ يهو شاروخ ةنيدم مث
 نع ةلحرم ىلع نينرقلا نم يهو لاوحأ فرتو ةعتمأو ةقفان قوس امو

 عرازم اهلو فصنو ليم قيرطلا ةعراق نيبو اهنيبو تسب ىلإ بهاذلا راسي

 .ريسايم اهلهأو تاونقو ةيراج هايمو ةريثك هكاوفو راجشأو ليخنو تارامعو

 نم بهاذلا نيمب نع هرف ةرامعب اهتارامع لصتن ةنيدم ةزج ةنيدمو

 نينرقلا وحن اهردق ةنسح ةيحان يهو ةلحرم وحن ىلع ناسارخخ ىلإ ناتسجس

 برشو ةراجحلاو نبطلاب اهؤائبو ةبيصخ قيتاسرو تارامعو ىرق لمح اهلو

 .ىنق يف الإ لخدت هايم نم اهلهأ
 نبب ةزجو ةلحرم هرفو ةزج نيبو لحارم ثالث ناتسجس ىلإ ةزج نمو

 .نينرقلاو هرف

 طب © 3,1, ©

 1 اهولزاف ©, اهب اولزتن 1, اهب تولذني م | مانغأو راقبأ © .٠ 3 جنرزل 8, مررلا ©
 ملز رل 1, حلرزل م ٠ 4 لإ راما نيمي] نع لاما ممد م | لإ] ند 1 | ةرينص ةئيدم لعق. © ٠

 5 اهبرإ ايلو م | هكاوقو هرج. 14 ٠ 6 تيئرثلا] 'س'رقلا 28, سرفلا 1, ثيرعلا ه, سرملا م“ |

 تناك يهو] ثتناكو 14 ٠ 7 اهبو] هبو 14 ٠ 8 تي » . 9 ساوخ م16 | نئرقلا] س'رفلا

 م1ه | اهلر] اهبو2# .٠ 11 قيرلعلا ط»"" ٠ 3 ةارجا 2, ةرح ]1 | ةرق م00. ٠

 14 نيئرقلا] س'رفلا 2134 ٠ 15 ةليصعم ٠ 17 هرح 28126 | ةزجر ها. 4 ٠
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 روس اهيلعو ةئسح ةئيدم يهو ةزج نمو نينرقلا نم ربكأ هرف ةئيدمو
 وحن ىلع لمتشي قاتسر اهلو نبطلاب اهيئابمو ةيلهس ضرأ يف يهو بارت
 ابل فورعملا اهرب ىلع يهو بانعأو ةمح هكاوفو ريثك ليخت اهلو ةيرق نيتس

 هرفو ةرز نيبو ةرز ةريحم يف عقيف هلضف لصيو اهقيتاسر رثكأ يماسي وهو

 .ةلحارم

 ةرضحتم ردقلا ةريغص يهو ةحجارب فرعتو هل ةنيدم هرف ةنيدم لصتيو
 يلي امم يهو ةريبك ةلحرم هرف نيبو اهنيبو بانعألاو هكاوفلا ةريثك ةبيصخ

 اهردق يف نينرقلاب ةببش ةرضحتم ةريغص ةنيدم ناورس ةنيدم كلذكو ةزافملا

 ةماع هكاوفو ىرقو تارامعو قيتاسرو عرازمو ةعساو ضرأ اهلو اهتينبأو

 ةلحرملا مساو نيتلحرم ىلع تسب نم يهو عساو اهريخو ةريثك اهءانعأو

 .جخرلاو روادلا دالب ناورسب لصتيو ناورس ربم ةيئاثلاو دنقزوريف ىلوألا
 ةرضحت» ةنيدم يهو ةلحرم ىلع تسب نم ةنيدم يهف ناقلازلا ةنيدم امأو

 ىلع نوكتو شاومو عورزو موركو ليخحتو ةيراج هايمو قاوسأو روس تاذ

 نوزهجتيو بايثلاب نورجتي اهراجنو ةكاح اهلهأ رثكأو اربك نينرقلا ردق

 رجآلاب ابيئابمو اهترثكل راطقألا عيمج ىلإ ا نوشمبو ةئيدملا هذه نم اه
 .نيطلاو

 يهو نيطلاب اهينابمو اروس اهلع نكل ةريغص اهنإف ناذور ةئيدم امأو

 ىلإ بمهاذلا نيمي ىلع يهو دنقزوريف برقب يهو نينرقلا نم رغصأ

21, 2 

 ٠ ةرد >1, هرد © | ةرز ثيبو هرم.م 4 ٠ ةلهس 1م 2 ٠ . 500كيئرتلا] س'رنلا 1

 6 هن, هب14 © 7 ةرضحتم هريثك ةبيصخل م70.168 ٠ 8 تاروس 8 | سرقلاب هوب
 سرفلاب 1 ٠ 9 ةماع نري.« ٠ 11 ديفروأريف ©, ديفوُيرم آ, دق رويربقت م | ثاورس] رهن

 تاورم 14 | روادلا] رثوارلا ظ, تاورلا 16 | محرلاو 1, حجرلاو ٠ 12 ناملرلا 1 | نم]

 نيب ه . 13 موركو عورزو ه ٠ 14 نيئرقلا] س'رنلا همل4. ٠ 17 ناذور 1. طدسوهل, 42

 ناورس ت004. | روس 16 ٠ 18 برقب يهو 1. 11/81, 421: مدقلا يف اهمساو م40. |
 00 نار "ال عملو

 دكللزو سف 8, دقرو ريف 1, ةدقدورتم ٠
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 جنملا اهرثكأو تالغو عورزو عرازم اهلو بانعأو هكاوف اببو جخرلا

 .اهقيتاسر رثكأ يقست ةيراج هايم اهلو
 تاعانصو ةرماع قوسو روس اهل ردقلا ةريغص يهف سك ةنيدم امأو

 اليم نوعست جنرزو سك نيبو ةكاح مهرثكأو نولوجتم نوفرحتم اهلهأو

 .تالغو عورز اهلو دنمليهلا رمن اهلإ ربعيو ةزافملا ريفش ىلع يهو

 نمو ةيوكرك ىمست اهنم ةلحرم لوأ ةاره ىلإ ناتسجس نم قيرطلاو

 هايم لضف ابهبف يرجي ةرطنق ىلع ربعلاو اليم رشع انثا رتشب ىلإ ةيوكرك

 تسبلا نمو ةلحرم تسبلا ىلإ مث ةلحرم نيوج ةيرق ىلإ رتشب نمو دنمذيه

 ةرطنق ىلإ كشرس نمو ةلحرم كشرس ىلإ ةركتك نمو ةلحرم ةركك ىلإ
 ىلع يهو ةلحرم ةزد نصح ىلإ هرف يداو ةرطنق نمو ةلحرم هرف يداو

 ةلحرم ناسيوك ىلإ ةزد نمو دنمليه ربن اهف بصي ىلا ةريحبلا ةفض
 دالب نم رازفسالاو رازفسالا نم ناشاخو ةلحرم ناشاخ ىلإ ناسيوك نمو

 دوسألا لبحلا ىلإ يرس ةانق نمو ةلحرم يرسم ةانق ىلإ ناشاخن نمو ةاره

 .ةلحرم ةاره ىلإ نامدج نمو ةلحرم نامدج ىلإ دوسألا لبحخلا نمو ةلحرم

 ىلإ قوبناز نمو قوبناز ىلإ ةلحرم لوأ تسب ىلإ ناتسجس نم قيرطلاو

2 1, 2 

 1 ححرلا 1 مجرلا © | عرازم اهلو] عرازمو 16 | عورزو همس 2*1 ]| حدملا 1, حملا ©

 3 سكأ] سلك 8, سلك [4 | ردقلا هن. 14 ٠ 4 سلك 816 | سرزو آ. حيدزو 2

 6 لوأ] ىلاو ه ٠ 7 هيوك'رك م | رعب رتساد م, رتست 1, تس م | روسلاو ه | اهف] اهتحت
 164 . 8 رتشب] رتسد 286 | ثسبلا] تنّسنأ 8, تننا12 ٠ 9 ةرك “رك 8, هركرك 16 |
 ةركنك جا6. 7, ءهركرك 1« | كشرش 214 ٠ 10 هرق 6أو 16 | يهو - ةرطنت نمو] نمو

 نصح وهو هلحرم هرد يداو ىلإ ةرطنقلا 1+ ٠ 11 يتلا ةربحبلا] يذلا رحبلا ه | تاكسولك

 م, ناككسوك 14 ء 12 ناكس“وك م, تاكسوك #1 | ناشاح 8, ناشباح 1, تاشاح م | ناشاحو

 م, ناثباحو 1, ناتاحو م | تارقسالا 81, نارفسالا « .٠ 13 ناشاح مم, ناشباح [

 14 نامدح م, ناءدح 1م | ناء.ثدجح جال, 5, نامدح [م | ةأره هيي.م ٠15 تكلبط |

 قوشاز] قونيز 2, توسر 1, ثوسر م ٠
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 يهو ىرورح ىلإ نزورش نمو ةلحرم ةيئاطلس ةرماع ةيرق يهو نزورش

 ىرورح نمو رجآ نم ةرطنق هيلعو كشين ربن امهنيبو ةيناطلس ةرماع ةيرق

 لزنمف ةزافملا طابرلا اذه نمو كهد دح نم طابر يف لزالاو كهد ىلإ
 طابر وهو نيوورك ىلإ روش بآ نمو ةلحرم روش بآ ىمسي طابر اهنم

 هللا دبع طابر ىلإ هنمو ةلحرم نايشفه طابر ىلإ نيوورك طابر نمو ةلحرم

 .ةلحرم تسب ةئيدم ىلإ هللا دبع طابر نمو ةلحرم

 ىلإ تسب نم بونجلا عم قرشلا ةهج يف ةنزغ ىلإ تسب نم قيرطلاو
 ىلإ هنمو ةلحرم نوغيم طابر ىلإ زوريف طابر نمو ةلحرم زوريف طابر

 ياوجنبو ةلحرم ياوجنب ىمست ةنيدم يهو جحخرلا ىلإ هنمو ةلحرم ريثك طابر

 ةريثك ماعنأو مئاوسو تالغ اهلو فاوص اهتماعو سلابو روادلا ندم نم ةنيدم

 نينغبو روغلل رغث وهو بيصخ ملقإ روادلا دالبو ةمح مفانم اهنم عفتربو

 قوالا ىلإ هنمو ةلحرم ذابآ نيكت ىلإ ياوجنب ةنيدم نمو كنلشبو جلخو

 ةلحرم مرغ ةيرق ىلإ مث ةلحرم ذابآ لكتخ طابر ىلإ اهلمو ةيرق يهو ةلحرم

 ناسباخ ىلإ مث ةلحرم ةموج ةيرق ىلإ مث لزنم وهو ةلحرم تشباج ىلإ مث

 828, 0 14-12, آ, ©

 1 تاروارس م, نرو'ربم 16 | كاروارس طر, ترورس 14 | ىكرورح 2 .٠ 2 ةيئاطلس

 همن. 16 | ٌنْشيَلِب طر كشاب 1, كشب م ٠ 3 طابر اهنم لزشف] لزنب 16 ٠ 4 روس بآ >, بآ

 طابر وهو روس 14 ! روش بآ ه!.] روس بآ م44. | نيدورك ©0048. ٠ 5 نوورك طابر نمو]

 هنمو 10 | ند'ونك 8, نيرورك 14 | تايسبه 14 ٠7 ةنزغ] هيزغ 8, ةيرغ 16 ٠8 نآومعم
 8, كرهه 14 ٠ 9 ريثك] ريك 000. | خجدلا 2, محرلا 1, مجرلا ه | يئاوجنب © | ةلحرم

 6520.14 | ىتاوجنبو 4 .٠ 10 روادلا] دأوارلا 2ع | فاوص 1. ةجبوول, 418: قاوس ه1,

 تاوسأ 4 ٠ 11 رثوادلا» ٠ 12 جلو 8, ملحو 16 | كيلشبو 8, كنلشنو 1, كبلشبو ه |
 ىئارجنب م | دابا نيكم همل0. | هتءو ةلحرم مو. © | قرالا 1م, نالا ف ٠ 13 اهنمرز

 هنمو 614 | دايا لكيج م51, لكيح © | مرغ] رمرع 5 ©, زيزع 1, رثرغ م ٠ 14 تاباج
 طم, تللاح 4, تباح 1 | ةموح ج000. | ةلحرم خا هرج. ©6126 | ناسباح 81, تاساح و,

 ناساح 02
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 طابر ىلإ مث ةلحرم ىجارسحخ ةيرق ىلإ مث ةنزغ دح لوأ ناسباخو ةلحرم

 .ةلحرم ةنزغ ىلإ مث ةلحرم ةرماع ةيرق يهو اوذه
 ريسايم راجنو تاراجتن تاذ قاوسألا ةريثك ةرماع ةليلج ةنيده ةنزغو

 .دنهلا دالب ىلإ لخدي اهنمو
 نيميلا تاذ تذخأ تعش نإف ياوجنب ةئيدم تئج اذإ قيرطلا اذه ينو

 لإ ياوجنب ةنيدم نم ترسو ةزافملا ريفش ىلع يه ىلا سلاب ةنيدم ىلإ

 مث لزنم رب طابر ىلإ مث لزنم ىكتك طابر ىلإ مث لزنم ةبرجحلا طابر

 .لحارم عيرأ ياجنفسا ىلإ ياوجنب ةنيدم نم كلذف ةلحرم ياجنفسا نصح ىلإ
 رصقلا نصح هبناج ىلإو ةيشامو تاعارز هلو عنام نصح ياجنفساو

 ةئيدم ىلإ ياجنفسا نمو لايمأ ةثالث امهنيبو ةرامعلا ريثك ريبك نصح وهو
 بلجيو ةرماع ةنيصح ةئيدم يهو دنسلا زوافمل ةمحاتم يهو ناتلحرم يويس

 ال يذلا ريثكلا ءيشلا هنم ىنجيو هل ريظن ال يذلا تيتاحلا اهضرأب راد امم

 .هت رثكل لصحتي

 نمو لايمأ ةثالث رادقم قرشملا ةهج يف كهك نيبو ياوجنب ةنيدم نيبو

 ةنسح ةليدم ناورسو قرشملا ةهج يف ناتلحرم ناورس ةنيدم ىلإ تسب ةنيدم

2 6 12 

 1 ناكياحو م1, تاناحو 0, انهو 4# | دودخ 16 | ةيزع 2, هيرع 61, هيرع © |

 ىحأ رجا 21 اريح 6, ىحا نصح مه ٠ 2 ىاوذه >, ثوراه ب ىو"ره 5, يورهم | مث

 هرب. © | ةئزغ] هيرع 8, هيرع ©, هيزع 5, هيرغ م ٠3 ةيزلغو 8, هبرعو ©, ةميرعو 1,
 هيرغو م .٠ 5 هذه 2 ٠ 6 يه همت. 0م | ياوسنب ةئيدم نم همي. © |[ ةنيدم هجا14 ٠

 7 ىكتك ] نكتك م ىالر كفك م | مث هل. هيا 6 ٠ 8 ياجتنُس 81, ىراحسس ©, ىئاستنس
 3 ا ياستفسا لإ 0111 2 أ ياحتفكس 008 تاحبفس 4 .٠ 9 ثاحبف ءآو 0 | معينم 6 .

 10 نصح هر. 6 | يافا », يانا ©, يتاوجئفسا ه + 11 يويس] يكرس 5,

 يرش 0, ىوس 1, يربم | يدنلا 4 | ةئيصح] ةيصخ © . 12 اس] اب © | اهطرأب]

 اهطاير ه4 .٠ 13 لصحتي] رمحني مه .٠ 14 كهك نيبو] كهكو ت16 | قرشلا © |
 قرشلا -رادقم هروص. 01 ٠ 15 تاورسو هرب ©, تادرسو 4 ٠
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 ةفض ىلإ لامشلا ةهج يف اهنمو دئاوفو تاراجنو ناسح قاوسأو روس اهل

 ةفض ىلع يهو لترد ةئيدم لخدتو يداولا اذه ربعتف ةلحرم دنمذيه رب

 تاراجت اهيفو قاوسألا ةنقتم عضولا ةنيصح ةفصلا ةنسح ةئيدم يهو ربهنلا

 .ةلماش تاريصخو

 ةنيدم شغردو ربا ةفض ىلع قيرطلاو ةلحرم شغرد ةنيدم ىلإ اهنمو

 دنمذيه ربن ىلع يهو ةمئاق تاراجنو ةرماع نكاسمو راوسأ اهل ةئقتم ةنسح

 .روادلا دالب نم لتردو شغردو

 دالب نم نيباخخ ةنيدمو كنلشب لئابق يف موي نينغب ىلإ لترد نمو

 .ةنيصخ ةعلق اهلو اهبلع روس الو ةريبك ةرماع يهو كنلشب

 ناجنزوب ةئيدم ىلإ اذه دعب اهركذو اهمسر ينأي يتلا ةاره ةنيدم نمو

 قاوسأ اهل ةرماع ةئيدم يهو ناسارخ دالب نم ناجنزوبو مايأ ةينام

 .لحارم تس روباسين لإ امو ةلصتم ةرامعو تامامحو

 هلضف مهلإ جرخم ربت الإ راج ءام اهل سيلو ةلهس ضرأ يف روباسينو

 ةنيدم يهو ةيلعب مهعورزو ةاره هايم لضف وهو هؤام مودي الو ةنسلا يف

 .ورم ةنئيدم ردق فصن اهردق نوكي

 ىرق الو قيتاسر اهل سيلو ءاوهلا ةلدتعم ىرثلا ةبيطف سحخرس امأو

 هايم نم مهبرشو اهليسنتو لامجلا باختنا يف ةمه اهبداوب لهألو ةريثك

 مب ©, 1, 2

 1 ف] لإ © ٠ 2 دنمديه] دنم 6 | ةيدم وص. 1م | لثثرد ظ, لثرد 616 3 ةئيدم رهو]

 لثرد ةنيدمو 16 | قاوسألا] قاوسألاو ةفصلا © 1, قاوسألاو ةمنصلا ه . 5 شافثر د 5, شاغرد

 1ه, شاعرد 6 | شاغاردو 8, شاعردو 6 1, شاغردو 4 ٠ 6 دئمدنه 004. ٠ 7 -شغردو

 (9) ةئيصح ترم. 0 | '”شاف'رذو 8, شاعاردو 1, شاغردو © | رثوارلا 81, ردارلا#ه ٠

 8 نيندب « | نيباخ] شاح مم, شاخ 1 . 9 كدنب م1م ٠.010 ناحناروي 8, تاسروب 61

 تاحيربم ٠ 11 تاجناروُيو 8, تاجتروتو 6, تاديروبو 16 ٠ 12 تامامحو هنص 12 |

 تارامعو 016 ٠ 13 راج رهن الإ ءام م . 14 الوز الف م« + 15 ةنيدم هرج. 6 16 | وكرم

 81 م0016 سحارس 8 سحارم 1 | ةييطق] ةيبط ةئيدمث [م ٠17 ةريثك مص 12 | لامجلا

0112 ٠ 
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 سخرس ةنيدم نمو نإللاو نيطلاب اهؤانبو باودلا اهريدت مهؤاحرأو رابآلا

 .مايأ ةعبرأ ناجنزوب ىلإ سخرس نمو قرشو بودج نيب لحارم سمح ةاره ىلإ

 نلام ىلإ ناجنزوب نمو لحارم سمخ ذباني ةنيدم ىلإ ناجنزوب ةنيدم نمو

 نلامب تسيلو زرخاوك نلام اهل لاقيو ةرماع ةريغص ةنيدم يهو ةلحرم

 ىلإ دنمباخ نمو رماع ريبك رطق وهو ةلحرم دنعاخ ىلإ نلام نمو ةاره

 نم ردقلا يف ريكأ ذباني ةنيدمو ناتلحرم لباني ةنيدم ىلإ مث ةلحرم ناكئس
 ةمئاق قاوسأ اهيفو نيطلاب اهؤانب ةرضحتم ةريغص ةليدم يهو روخ ةئيدم
 .تاونق ين دلبلا لخدي ءام نم مهؤامو تالغو عرازمو ىرق اهلو ةمئاد

 روس اهلع ةلهآ ةرماع يهو ناتلحرم نباق ةنيدم ىلإ ذباني ةئيدم نمو

 رادو عماج دجسم اهلو قدنخ اهلعو ةبصق اهلو نيط نم اهؤانبو بارت

 مهيتاسبو ىنق يف مهلإ بلج ءام نم اهلهأ برشو ةبصقلا يف اهنم ةرامإلا

 نمو ناتسهوق ةبصق يهو سخرس وحن ردقلا يف ينهو ةقرفتم اهارقو ةليلق

 يذلا يحاجنلا نيطلا لمح روباسين قيرط يف اهنم نيتلاحرم ىلعو نياق ةموح

 .بيجع ضيبأ نيط وهو لكألل قافآلا رئاس ىلإ لمح

 طب ©, 1, 6

 1 ةئيدم هيت. 0126 | سخرلس 21 ٠ 2 تاحئروُي 8, تاسروب 3, تاديروب 5, تاجيزوب

 م ٠ 3 نتاحيزوي 5, تاسرون ©, ثاحيروُت 1, ناسيروب © | كبايِب 8, دباس ©, دئاب 1م" |

 تاحيزوب 8, تاحيروب ©, ثتاحيروب 12 ٠ 4 روخاوك ط, روحاوك ©1868 ٠ 5 تامّياح ط, نيمياح

 ©6186 | دئمياخ ج1] نتامياح 8, نمّياخ ©, نمناح 1م ه 6 نم ردقلا  ناكنس هريس. 6 !

 ناكئيس م, ناكس 16 | ذبايب مم, دئايب 1 ] كباني ه16] دئايب 5 | ردقلا يف هم. 16 ٠

 7 روخ 8, روح 6 4, نوح 1 | ةريغص هوت. 0126 ٠ 8 ةمئاد] ةلحر٠ © | تاأونت  ىرق اهلو

 هرمي © | ءام نم هرج. 1 | يف -؛ام نم] نم لخدي هع ٠ و ذياب 8, هريس. ©, طلابي 16 | نئاق

 م18, ساق ى | ةلهآ همن. © | اهيلع] ىلع م ٠ 10 نيطلاب [م | ةصن اهلو هرج. ه | اهيلعو]

 اهلو م ٠ 11 اهنم] اهيف م | ةبصقلا يف هرج. م | مهلإ] اهيلإ م | اهلهأ نيتاسو م ءا12 رحل
 نم 6 | سكخل رس م | تاتسهوك عم40. ٠ 13 نيناق 81, ناب 6 | ىلعو هس. م | يحاجنلا]

 يجاحملا 2 ىحاحملا 60 ىحاحلا 8 يجاحملا < .
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 تاراجتلا ةريثك ةرماع ةنيدم نزوزلاو لحار»٠ ثالث نزوزلا ىلإ نباق نمو
 .ةئيصح ةنسح قاوسألا ةمئاق

 ةنيدم ىلإ نزوزلا نم جرخم كنأ كلذو ةاره ىلإ قيرط نزوزلا نمو
 ناتلحرم دركرف ةنيدم ىلإ اهمو ةنسح ةريغص ةنيدم يهو موي دركرخ
 جنشوب ىلإ دركرف نمو ةرماع قوسو دجسم هب ريبك رماع نصح دركرفو
 هذه ركذب يتأئسو ةلحرم ةارهو جئشوب نيبو ةرضحتم ةئيدم جنشوبو ناموي
 .ىلاعت هللا ءاش نإ اذه دعب يصقتلا ىلع دالبلا

 يهو ذباني نم ارطق ريكأ سبطلاو لحارم ثالث سبطلا ىلإ نياق نمو
 بارت روس اهلو تارامعو ليخن اهلو ةيمورج ةنيدم يهو نياق نم رغصأ
 رثكأ اهتيتاسبو اهليخنو ىنق يف مهللإ ةبولجم هايم نم اهؤامو نيطلاب اهؤانبو
 روخخو ناتريبك ناتلحرم روخ ىلإ سبطلا نمو اهل ةبصق الو نياق نيتاسب نم

 بسوخو روخ نيبو بسوخم ىعدتو ةزافملا ريفش ىلع ةريغص ةنيدم
 .ناتلحرم

 اهزانبو سبطلا نم رغصأ ةئيدم روخو ناموي روح ىلإ نياق نم كلذكو
 لخدي اهؤامو ليلق اهلخنو ةليلق اهنيتاسبو ةبصق الو نصح اهل سيلو نيطلاب

 مب 0, 1,2

 1 نيناق هم44. | نازوزرلا 8, تارورلا 8, يناروزلا 4« | مه تزوزلا : ئيرط 1< |
 نازوزلاو 21, تارورلاو ©, يناروزلاو + . 2 ةليصح] ةيصخ 0 ٠ 3 (5) دحسه كاذو هدم.

 6 ها 4 هركرش 21, هركرح 2 |[ ةنيدم 216] ةيرق آ, همن © | ةد"رك“ رق 5, هدركركا

 14 ٠ 85 ةرماع -دركرفو همس. ه | ةدركرفو 61| ةدركرف 501, دركرك م | حيسوُب
 م16 .٠ 6 حيسوبو 216 | اذه دعب  يتأنسو] دمب ءاصقتما ىلع داللا هذه ركذ يتأيسو 6 ٠
 8 نات 216, سلا, ت | شيطلا © | كلثآ | شبطلاو 6 | ارطق ربكأ] رطق © | دئاب

 21, دساس ©, هباس ع ٠ 9 نيناق 8, سان ن, نات 16 | لخن ق ٠ 10 اهاخنو 0 . 11 نيناف

 6, ناق 616 | سيط 8 | روح 62 | ناثريبك 618: رابك | روحو 61م + 12 بسوحب
 000. | بسوحو 808م, بس'وحو 1 ٠014 نياق ظ, نبال 0, نئاه1 ه٠ 5 ليلت] رثك © |

 اهؤامو  اهلخنو] ليلق اهوامو 14 ٠
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 دجسم ابو روح نم ربكأ ةئيدم بسوخو مهيلإ ةبرسم رجح ىنق يف دلبلا

 .ةرئاد تاراجنو ناسح قاوسأو ربنمو

 ةيرق هذه نيركو لحارم ثالث وحن نيرك ةنيدم ىلإ بسوخ نم كلذكو

 رشع انثا سبطو نيرك نيبو ريبك قاتسر اهلو اهل روس ال ةجنام ةريبك

 اليم

 روس تاذ ةرضحتم ةرماع ةئيدم يهو زيشرت ةنيدم روباسيت ندم نمو

 نيبو لحارم عبرأ روباسي نيبو اهنيبو ةراجنو نيتاسبو قدنحنو نيصح

 ناتلحرم ردنك ىلإ زيشرت نم جرخم ناتلحرم اهركذ مدقتملا ذبانيو زيشرت

 نزوزلا نمو ةرماع قوس اهل رضحتم نصح ردنكو ةلحرم ذباني ىلإ مث
 ناكتس نمو ناكئس راسي نع كمولسو ناتلحرم كمولس ىلإ اهركذ مدقتمل

 .ناتلحرم كياني ىلإ
 نلام ىلإ روباسين نم نأل لحارم رشع روباسيئو نياق نيب ام ةلمجو

 ناتلحرم ذباني ىلإ ناكس نمو ناتلحرم ناكتس ىلإ نلام نمو لحارم عبرأ

 .لحارم رشع نزوزلا ىلإ روباسين نم كلذكو ناتلحرم نباق ىلإ ذباني نمو

 2ب 0, 1, 2

 1 دنبلا] اهيلإ 62 | رجح هو. 616 | مهيلإ هج. 61, مهل ه | بتساوحو 8, بسوحو

 ©1824 | ةئيدع تال1:0186 | روح ©16© ٠2 رنمر] عماج © مماجو 16 | ةرئاد] ةمئاد

 6 ٠03 بساوح 8, بسوح 616 | نيرك 0 | هذه هربام .٠ 4 ةجئام هص.6م |

 رشع انئا] اتئام م"* ٠026 زيشرتإ] نيشأرب 516, قيشرب © ٠18 زيشرت] نيشرب 81ه, نيسوب

 © ]| ذدنايبو 21, هروب ©, دئايب ه | (10) اهركذ - جرخت ناتلحرم هرم,16 | نيشرب ط, نيسرب

 © | مراديك 8, مرديك © | ةلحرم © ٠09 ذايب 8, دياب 0, دنياب ةنيدم 18 | مراديكو

 مر مرديكو 0 | اهل | رياع © | تورورلا © ٠ 10 ِكَسواَّس ط, كياروس ©, كناوس 5,

 كهاوس ه | ناككيَس 5 01, ناكبس ه +٠ 11 ذايب 214, دبان © . 12 نيئاق 516, نساق

 © . 13 تاكيس همل4. | ذايب ع1ه, دياب 6 ٠ا 14 دباب ظ]م, دياس © | نئاق ط1

 قئاق 0, كينان ه | نءروزلا 81, نادورلا ©, تاروزلا « ٠
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 ىلإ ناكتس نمو ناموي ناكتس ىلإ مث لحارم عبرأ نلام ىلإ روباسين نمو

 .ناموي نزوزلا ىلإ كمولس نمو ناموي كمولس

 اهب ةريغص ةنيدم نيكساخو لحارم عبرأ نيكساخ ىلإ زيشرت نم كلذكو

 نوتسو ةتس روباسين ىلإ اهنمو ةلصتم تارامعو عرازم اهلو ربثمو دجسم

 ثالث ذباني ىلإ زيشرت نم كلذكو لحارم سمح زيشرتو نياق نيبو اليم

 دقو ةزافملا يف ملس ةيرقو لحارم تس مس ةيرق ىلإ زيشرت نمو لحارم

 ىلع هلل دمحلاو عباسلا ءزجلا اذه يف ام ركذ ىممقلا انهاهو اهركذ قبس

 .هدحو هللا انبسحو ثلاثلا ملقإلا نم نماثلا ءزجلا هولتيو امئاد اريثك كلذ

 مب 6 12

 ٠  016ناكبس 8, ناكيس ©, ناكيس 1, ناكس ه | ناكنس جا] ناكبس ط, تاكيس 1

 2 كنءا وس م1, كهاس © | كمرولس نمو هضب هم | تازوزلا 21ه, تازورلا © ٠.023 فيشر

 0000. | نيكساحو م, نيكساح ةنيدمو 16 | اهب] اهبو ك ٠5 نئاق 83, سبام 3, تيناث ه |

 نيشربو م00. | دئايب 5, دباس 6, ذياب 14 ٠ 6 نيشرب 214, نيسرب © .٠ 7 انهو © |

 يف ام] نمضت ام م | هللا انبسحو كلذ ىلع هرج. 4 ٠ 8 هدحو هللا انيسحو - ايئاد هوت. 61 ٠
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 نماثلا ءزجلا

5810 0 

 ضرأ نم ةيقب راوكألاو دالبلا نم نماثلا ءزجلا اذه نمضت يذلا نإ

 مث ناشخنب دالب مث اهلبق روغلا دالبو نايمابلا دالب نم اهلي ام ىلإ ناتسجس

 ناسارخ دالب رئاسو ورم دالبو ةاره دالبو خلب دالبو لتخلا دالبو ناخو دالب
 مث ةنسورشا دالب مث دنقرمسو اراخم دالب نم نوحيجم ىمسملا ربا ادع ام ىلإ

 ضرأ لك يلو بارافو شاشلا دالب نم اهلي ام مم تبتلاو ةناغرف دالب

 ةروهشم ةرومعم عالقو دالب ةدع اهركذ انرطس يلا نيضرألا هذه نم

 ةنئاكلا نيضرألا نم اهريغ ركذ يف هانمدق ام بسح اهيف لكتن نأ دير نحنو

 .ىلاعت هللا لوحي يناثلاو لوألا ميلقإلا يف

 ىمسي ررغلا يلي يذلا مبلقإلاو روغلاب لصتي ناتسجس دالب قرش نإ لرقتنف

 جلخو نينغبو روغلل رغث وهو بيصخ ريخلا ريثك عساو ملقإ وهو روادلا

 لثرد ىلإ هنمو هكاوفلا ريثك بيصخ نسح دلب نينغبو نيباوخو كنلشبو

 2م 6, 1, ©

 2 ناتئيجس 8, ناتسجس 1 | تايمانلا 8, ناسالا 3, ثايمانلا 18 | ناسخدب 5, ناسح نب

 0, ناتخدب 1, ناسخدب مه | ثاخو دالب مث 5: هوي, هت[, ٠ 3 لتخلا] ليجلا >, ليلا , ليخلا

 16 | ورم دالبو هرر. 6 ٠ 4 نرّسيِح 8, نوح © | دالب مث طإو 5: دالبو عم(. | هتسورنا

 ©, هتسورئا 1 ٠ 5 شاشلا 8, سالا ©, ساثلا 14 ٠ 6 ىضارالا © « 7 يناثلاو - هانمدق

 م: ةمدقتملا ميلاقالاو ءازجألا نم اهريغ يف ممانمدق 0) انمدق هع ٠ 9 تاتمِجس 5 ٠ 10 رثوارلا

 م, روارلا 61 | وغلل رفث ممو اهي 8 | (467,) كنلشب لئاق - نينغبو هرج. © |! جلخو]

 خاخو 8, حنو 1, جتخو 4 ٠ 11 كلشبو] كثشبو 8, كشبو 14 | فيناوخو] شاحآو 5,

 شاحو © م, شاحو 1 | 'نينغبو 8 | لئرد 8, لئرد 16 ٠
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 عكا

 دعاوق نم يهو دنمذيه رب: ةفض ىلع ةنيدم لتردو كنلشب لئابق ف موب

 ةنيدم اضيأ روادلا دالب نمو اهل روس الو عرازمو ةرامع ابو روادلا دالب
 ىمست ةليبق ضرألا هذه رمعيو اهركذ قبس دقو شغرد ةنيدمو لت

 رهدلا ميدق ين ناكملا اذه ىلإ اوعقو كارتألا نم فئنص مهو جلخلا

 ناتسجس دالب ضعبو روغلا رهظو دنهلا لامش ىلإ مهمترامع تلصتاو

 يز ممزو لماش ريخنو ثرحو ماعنأو ماوس باحصأ مهو ةيقرشلا
 مهو مهحالسو مهورح يفو مهلاعفأ عيمججو ةئيهلاو سابللا يف هلارتألا

 .هلورب الو رشب نولوقي ال نونداهم

 ةنيدمو ةلحرم امهئيبو ناورس ةنيدم ىلإ راسيو لترد يف ربلا ربعيو
 تالغو قيئاسرو ىرق اهلو ةرضحتم ةرماع اهنكل ردقلا ةريغص ةنيدم ناورس

 ةماع معنو هكاوف اهبو اريخ رثكأو نينرقلا نم ربكأ يهو ةمح عفانمو
 ناتلحرم ناورسو تسب ةنيدم نيبو اهريغو تسب ىلإ اهم لمحم بانعأو
 ةنيدم دنقزوريفو تسب ىلإ هنمو دلقزوريف ىمسي لزنم ىلإ ناورس نم جرخن

 راس نمل قيرطلا نيمي ىلع يهو اهردق ىلع قوس اهلو ةرضحتم ةريغص

 مب 6, 16

 1 كشنب م, كنثن 1, كنشب 8 | لثثردو 2, لبردو ©, لثاردو 1, لثردو ع | هفص
 66م | دئمادنم 5, دنملته ماع ٠ 2 روادلا 5ئ5] رثواترلا 5, روارلا ت16 | تارامع © ٠
 3 لت عمال. 453 يب كب م44. | شغ'رد 5, شعرب ©, شغرب 14 | اههركذ م | مهو: اهركذت

 اهركذ قبس دق اضيا (شاح عمه نيباخ ةنيدم كلذكو 8 | ضرألا هج. ©, نيضرالا 14 ٠
 4”خلخلا 8, ملخلا و, خللا 16 | يف 014, 1. 2[8»و81, 419: ىلع » ٠ 5 دنهأا] رهتلا © | ناتسيجسأ
 م1 .٠ 6 ةيقرشلا 2: ةيبرغلا هما. ٠ اه لثرد هم00.| تاو'ارس 51, تاروس © ٠ 10 تاو'رس
 م1 . 11 ثينرقلا] س'رّقلا 8/ سرفللا 6, س'رفلا 1, سرفلا 4 ٠.2012 تسب م..] تسب“ 56و
 تس 6 | تسب ج11 تلبث 8, تل ©, ثابته | ناو'رسو 5, ناو'رسو 1 ٠ 13 تاوارس

 8, ناو'رس 1 | ىمسي لزتو 2: هرج, هما. ] ديقز وثربق 2, وم, 6, دئروزيف 1, دقروريف

 ه | تل م, تل 0, تام | ديقازوارمو 2, رمزورسو 6, دنئزو'زيف ةنيدمو 1, ةنيدمو
 دليز وريف 2 .٠
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 تملي

 يف يأوجنب ركذ قبس دقو ياوجنب اهتيدمو ميلقإ مسا جخرلاو جخرلا ىلإ

 دنمذيه ربن نم ةيبونجلا ةفضلا يف لترد ةئيدم لباقيو ناتسجس دالب لوأ

 ةمحلانم ةنيدم يهف لت ةنيدم امأو ةييصخ ةريغص ةئيدم ىهو ناذور ةنيدم

 .ةبيصخ ةريغص يهو روغلا ضرأل

 ةريثك ةعينم ةبيصخ ىهو رابنأو نيتاسو ثكويع تاذ ةرماع لابج روغلاو

 فيطبو نيملسم اوسيلو ناسارخن لهأ ناسل ريغ مهناسلو يشاوملاو عرزلا

 طابرو سابعلا نب دوؤاد دلبو ةوارف دلب ناجزوجلاو ةاره يلب امه روغلاب

 قيقر رثكأو نوملسم اهلهأو ةبيصخ دالب اهلك هذهو ناتسجرغو ناورك

 مهل نيرواحنلا يحارنلا كلت لهأ نأل ناتسجسو ةاره ىلإ عقي روغلا

 .مهدالب ىلإ ممنوجرختسيو مهءاسنو مهءانبأ نوقرسي

 لحارم عست نع اهللإ رام ةنزغ ىلإ ياوجنب نم لخدي نأ ءاش نمو

 ىلإ مث ةلحرم قوالا طابر ىلإ مث ةلحرم ذابا نيكت ىلإ ياوجنب نف اقرش

 ىلإ مث ةلحرم تساخ ىلإ مث ةلحرم مرغ ةيرق ىلإ مث ةلحرم ذابا لكت طابر

2 © 1, 6 

 1 مجخرلا 8, ححرلا ©, ممزلا 1, حيرلا ه8 | مخ ر لاو 5, ححرلاو 6, حفرلاو 1, سيرلاو م |

 ياوجنب م:.] "ىأ وجنب ظ, ىارسس ©, ىناوجتب © | اهركذ © | يارحتب 21:.] "يا اوصنب ظ, هدو.

 6, 'ياوحنب 1, ىئاوجنب م ٠ 2 تاتشجَس ط | لث"رد ظ, ليرد ©, لثرد 1م | دنمدُنم 8

 دنمدنع تعإ6 ٠ 3 ثاذور“ م, نادور م ةى-امأو ممر ]عجب 2 | لت] كب ملل. ٠ 4 ضرأل

 يهود 200 |6ي. 2 | ةنيدم ىهو من | ةريغص نريبت. 4 ٠ 6 ريغ نري. © ٠ 7 ناجتزوملاو »,

 ناسزوملاو © ناحرومحلاو 1, ناكروم لاو م ١ ةاواارف ظ, هوارق ©, هورف 1, هوارغ 2 | دوادإ

 ثوارقت © ٠ 8 ناو'رك 8, تاروك 6 ١ نايت وغاو 8 تاحسوحو 0 مه, نايحسوحو 1 ٠

 9 ناتسجتسو 5 ٠ 10 مهءاستو 8: هرب مالا ٠ 1 'يارحنب 2, ىأرحس 6, ىاوحنب 1, يناوجنب

 6 | ةنزغ] ةيرثع 8, هبرع ©, ةيزع 1, هبدع م + 12 (469,) ةئزغ دح - نمف ه1. 0 | *يااوجنب 5,

 يناوجب 4 | ذابا نيكن] دابا نيكمت م, دابا نيكم (, دابا نيكس م | طابرلا 1 ٠ 13 لكيح

 دايا 5, دانا لكيح 1, دابا لكي م | مرغ] زيزع 5, ريرع 1, ريدغ © | تساحآ 8, تساح

 14 ٠
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 ةنزغ دح لوأ وهو ةيرق يهو ةلحرم ناسبامخ ىلإ مث ةلحرم ةموج ةيرق

 ةلحرم ةرماع ةيرق يهو اوذه طابر ىلإ مث ةلحرم ىجارسخ ةيرق ىلإ 5

 .ةفيف ةلحرم ةنزغ ىلإ اهنمو

 يهو اهب ريدتسي قدنخو بارت روس اهلع ةنسح ةريبك ةنيدم ةنزغو

 ةرهاظ لاومأو تاراجنو ةمئاق تايابجو ةمئناد قاوسأ امو ةلهآ ةرامعلا ةريثك

 .دنهلل ةضرف ةنزغو

 ةريبك ةنيدم لباكو لحارم عست امهئيبو لباك ةئيدم ةنزغ ةئيدم ماتيو

 ضبر اهلو ةئيصح ةبصق اهلخاد يف اهلو ةعنمو راوسأ اهل دنهلا وحن يف
 يف كاملاب هل تدقع نمل الإ ةبالولا مهل متت ال ةيهاشلا كولمو ةئبدملا جراخ
 ةيهاشلا هل دقعت ىّبح ابلإ ريسملا نم هل دب الف دعب ىلع ابنهم ناك نإو لباك

 عقيو اهب ليخت ال اهنأ ريغ ةراح مورج اهلك دنواكسو ارجلو لباكو كلملاب

 .دورصلا زيح يف يهو جولثلا اهضعب يف

 ةرضاح لاومأو تاراجتو قاوسأ اهمو اهلهأب ةرماع ةئيدم دنواكس ةئيدمو

 ارحل ةنيدم ىلإ دنواكس نم كلذكو مايأ ةعبس لباك ةنيدم نيبو اهنيبو

2 ©, 1. 2 

 1 ةموح 8, ةءرح ]1, هموح م | تاسباح 2, تاباح 1, تاتسبج# | وهو ط: يهو 1« |

 دح 2: دودح 16 | ةيرلغ 8, هيرغ 1, هبدع 2 . 2 ىحا نسج 8, ىحارسخ 0, ىجا رشم 1,

 يجارح م | اوادهت 8, اوره ق, اوده 1, ودهم ٠ 3 ةيرلغع 5, هيرع 6, ةيرق 1, ةبدغ © ٠

 4 ةيرسعو طر هيرعو 01, ةبدعو م | ةكح هرلب 6 ٠ 5 ةلهأ هده. | تاراحتور تارامعو

 14 ٠.06 دنهل ةطرف ةئزغو هرب. 6 | ةيرعو 8, ةدرعو 1, ةبدعو م ٠0 7 ةيرع 7, هيرغ
 61, هيدع م | لحارم مست انهئييو هروب 16: 011/9 50 8 ةليصح] ةشحام ٠ 9 لباك يفز

 لحارم مست امهيبو لباك ةنيدمب 16: م11. 7 ٠ 10 ىلاولا تاك 16 | اهبل لباك ىلا 12 ٠
 11 دورملا ب لباكو هدي. © | !رجاو عملا. 486: ”بايارشو ط, بايوخو 1, تايوخو « |
 دئراكسو » .٠ 13 دئراكّس ط, دنواكلا © ٠.0 14 دنراكتس », ديراكس © | ةنيدم

 هرم. 6 | ارجل] تايرج ©, بابرح 1, تابيوخ ه ٠
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 عاف

 .لحارم عبس
 تشج ةئيدم ىلإ ررغلا دودح نم جرخت ةاره ىلإ روغلا دالب نم قيرطلاف

 روس اهل ةئسح ةئيدم ةفواو ناتلحرم ةفوا ةئيدم ىلإ ابنمو ةفيفحخ ةلحرم

 رادقملا ةريغص نيتاسبلا ةليلق ةليلج ةئيدم يهو ةلحرم ذابارام ىلإ اهنمو بار

 يهو ةفيفخ ةلحرم نايبرتسا ىلإ ذابارام نمو عورز مهلو نلام نم رغصأ

 هايم اهلو نلام نم رغصأ يهو لابج نيب اميف يهو ةبصخ ةريغص ةنيدم
 لعبلا ىلع مورك لمج ايفو ةريثك مهدنع عورزلاو ةليلق اهنيتاسبو ةريثك

 ةريثك رطقلا ةريبك ةئيدم راسيخو ةلحرم راسيخ ةنيدم ىلإ نايبرتسا نمو

 قاوسأ اهم ةئسح ةريغص ةئيدم ناشابو ةلحرم ناشاب ىلإ اهنمو ريخلا

 .موي ةأاره ىلإ اهنمو تاعانصو

 اهلك ةريثك باوبأ اهلو ةبصق اهتئيدم يفو ضبر اهل ةرماع ةنيدم ةارهو

 ين عماجلا دجسملاو ديدح هلك هنإف يارس باب الإ ديدحلاب ةحفصم بشخ
 نسح ءانفلا ريبك دجسملا اذهو هتلبق يف نجسلاو هب ةطيحم قاوسألاو ةئيدملا

 ناسارخل ةضرف يهو ريثك قلص مهءاملعو نيملسملا ءاهقف نم هب ءانبلا
 مهبطتحمو خلب قيرط ىلع لايمأ ةتس ىلع ةاره نم لبجلاو سرافو ناتسجسو

 مب نر 1[, 2

 2 قيرطلاو 61 | تشِح] بلح 21, بسح 64 ٠ 3 ةنوأ] ةق'وا 8, هقوا 612 ]|
 ةقواو 8, هقواو © ©, هقنواو 1 ٠ 4 دايارام 5, دايرام ©, دابارام 1, دابرام م ٠5 دايكرامت

 مب دابارام 614 | نايبرتسا] داياراتسا ط, داباراتْسسا , دابا راسا 1, داباراتسأ « ٠ 6 ىهو

 نلام نم رفصأ هوب. 16 . 7 لمح 6 | لثبلا © ٠ 8ه داياراتُسا 2, داباراتسا 61م | رايخ]

 ناتيحاب 8, ناسحاد ©, ناتيحان 1, تاتيحأت م | ناتيحاو 8, ناسحانو 0, ناتيحانو 16 | ةنيدم

 ةرماع م ٠ 9 ثاشاب همال. 472: ناثأن 516, ثاسان 6 | ناشائو ه0. ٠ 11 ةريبك ةرماع

 14 . 12 يارس طب ارع 6, يارس 1, يرش م 0 15 ناتحسو ط, ناتلسحسو 1 |

 مهبطتمو 1. 30091[8, 438: مهب طيحبو ملل. ٠



 هاا

 امنإو ىعرم الو بطتحم لبجلا اذهل سيلو رازفسا نيبو اهنيب ةزافم نم

 نيتاسبلاو كلذ ريغو رايدلا ناعيق شرفو ءاحرألل ةراجحلاب هنم نوقفتر

 لزني ناك ةاره يلاوو ربالا ةفضب ةلحرم رادقم ناتسجس قيرط ىلع ةلصتم

 ىلع لايمأ ةعست نم وحن ةنيدملا نيبو هنيب ذابا ناسارحخ ىمسي ناكمي اذه لبق

 لوطو عماج دجسمو رصق اهمو نيط نم اهتينبأو ةاره يبرغ يف جنشوب قيرط
 .هلثم يف فصنو ليم ذابأ ناسارحخ

 جرخ اذإف ناورك طابر برق نم روغلا لابج نم جرخي ةاره ربنو

 ربث اهنمف اهبلع عرزبو اب ىقسي ةريثك ةيدوأ هنم تجرح روغلا دح نع

 هب ىقسيو تسراب ىمسي رحآ ربنو كنسادنس قاتسر يقسي ىوخوب فرعي
 رحخئآ ربو ةلغش قاتسر يقسي ناكوكس ىمسي رخآ ربو ناسوس قاتسر

 يقسي ناجسوغب فرعي رمخآ رهمنو ناكوك قاتسر هب ىقسي غارك ىمسي
 ربخو دركبركو ناتوغ قاتسر يقسي كبك ربنب فرعي رخآ ربو هلوك قاتسر

 .ريجلا ىمسي ةنيدملا ربو جنشوب دح يف سخرس قاتسر يقسي رغبسب فرعي رحآ

 ما ©, 1, 2

 1 رازفسا] نارقسا 7, نارفسا 6, تارقسا 1. تاوتسا 2 ٠ 2 نتوقفترب] نومفتني © |

 شرفو] شولو م . 4 دانا ناثااكرحت م, دابا ناسارخ ©, دابا تاشارح 1, دايا تاشارخ 4 ٠

 5 مجئشوب] حيسوب 8م, حسرب 0, سمسوب 1 ٠ 6 دايا ناشارح 8, دابا ناشارخ تو, نائارح

 دايا1 ه 7 نإاوثرك 5, تاروك 6, تاورط © 0: 8 اهيلع - ىقسي] تالفلاو عورزلا يقست 1

 2 م09 ىركحاوب 8, ىرحر 0 ىرحزرب 12 |! ةئسادتس 2, هسداتس ©, ةسادنس 1, هسادتس

 < | تساراب 8, تسواد © ٠ 10 ناسوص“ ط, ناسوس' 1 | ةلفش -- ىمسي] ناكوكس قاتسر ىقسب

 (هلمس م) هلمش قاتسرو 14 | ناكوتكشت ط | ةلمش 2, هلدس 6 11 عار 8, عارك

 6126 | ثتاك'رثك ص, نتاكرك ©12 | ناجيس'رع 2, ناحسرغ 0, ناجيسرغ 1, ناجيسرع

 م د. 12 ك*رك م, كرك ق | كك ص, كنك 16 | ناتأرغ 8, تامرع ©, تابرع1ه |

 درتكل ركو 2, دركي ركو 0, دركي ركو 1, ركيركو م ٠0013 رقيش 8, رثيس 0, رغش 1[,
 رفشب © | سخر 8, نجرب ©, نخارس 1 | جيسوت“ 2, دم 0, ميسوب 1, سيسرق © |

 ريجلا] ريحلا ©, ريملا ©, ريجلا 1, ريخلا# ٠
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 عا

 ةرضحتم ةنيدم يهو مايأ ةثالث امهنيبو خورك ةنيدم ةاره ةليدم يلبو

 لابج نيب بعش يف يهو نيطلاب ةنيدملا ناينبو بار“ نم نيصح روس اهيلع

 نم عفتربو راجشألاو موركلاو هايملا ةريثك ةرماع ةريثك اهنيتاسبو ةريثك

 نسحلا رظنملا بيجعلا بيبزلا وهو قافآلا ىلإ بولجملا شمشكلا خورك

 بيبزلا رثكأ كلذكو هبيطو هترثكل اهريغو قارعلا ىلإ لمح يذلا معطلا

 .ةاره نلام نم نوكي تاهجلا هذه ىلإ لومحملا بيحعلا

 دعت ال يلا موركلاو تانحلاو نيتاسبلا ةريثك ةنسح ةنيدم ةاره نلامو

 قاوسألا ةريثك ةريبك ةنيدم ناشاب ةنيدم كلذكو ةلحرم ةارهو نلام نيبو ةرثك

 راجشألا ةليلق يهو مهزو مهسبالم يف ممه مهلو ريسايم اهلهأو عئانصلاو

 ةلحرم ةاره نيبو اهنيبو ةعاج لهأ اهلهأو نلام نم رغصأ اهردقو هايملاو
 اهلو ةاره ةئيدم نم اردق رغصأ يهو ةفوا ةنيدم ةاره ندم نم كلذكو

 راسيخ ىلإ اهنمو موركو تانجو نيتاسب اهلو ةريثك تاراجنو ةرماع قاوسأ
 ةعبرأ يهو رازفسا ندم ناتسجس قيرط ىلع ةاره رواجب اممو لحارم ثالث
 نيتاسبو هايم اهلو خورك نم رغصأ ةئيدم يهو اهريكأ يهو ناساوك اهنم

 تاعانصو رجاتم امو ةريغص ةرضحتم ةنيدم يهو ناراوك ةنيدم اهنمو ةريثك

 اهنمو ينابملاو ردقلا يف ناساوك هبشت ةنسح ةنيدم اضيأ يهو كشوك اهنمو

 ةبذع ةريثك هايمو تاعارزو نيتاسب اهل ةلسح ةريغص ةئيدم يهو نكسرذا

 ب 6 12

 1 جوارك 81, حورك 6, جورك م ٠ 4 جوارك 8, حورك 0, حو'رك 1, مورك © |[

 شمشقلا 6 18 ٠ 5 معطمللا » ٠ 8 ناسا ىر ناشاق 1ع« ٠ 9 راجشاألا ةليلق نمو 6ءةمم اعهي ظ ٠

 10 ةأره -اهنيبو ممد !عه. .٠ ١ 11 هنأواأ ط, هقوا © 1, رتوا مه .٠ 12 راسيخ] ناتيحان

 000. ٠ 13 ناتييجس 8, ناتسعس شرا 16 | رازنسا] نارقس' 8 6, نارقسا 1, ناوتسا ه ه

 14 ثاسارك ط, نامرك 0, ناسارك 1 | رفصأ] ربكأ © | جو'رك 81, حورك ©, جورك

 م | هايمآ1م:ءام 56 .٠ 15 تاروك © 50 16 ادشوك 8, دسرك 0, دسوك 1© |

 تاسارك 8, نتامرك جت, تاتارك 1, ناساركم ٠.ا 17 ”نتكمشترانا 8, نكسردا تاه |

 روسو نيتاسب © ٠



 تفي

 ,ةلحرم نم لقأ يف اهلك يهو رادقألا ةبراقتم ةرماع عبرألا ندملا هذهو

 ىنامث ناتسهوق نم نءاق ىلإ ةاره نمو لحارم ثالث ةارهو رازفسا نيبو

 سمح سخرس ىلإ ةاره نمو لحارم تس ذورلا ورم ىلإ ةاره نمو لحارم
 ,لحارم

 يهو ةأره فصن ومن ردقلا يف يهو جنشوب ةنيدم اضيأ ةاره ندم نمو

 روس اهلو لايمأ ةتس لبحلا ىلإ جنشوب نمو ضرأآلا نم وتسم يف ةارهو

 مهو ةمه ميهيابم يف مهلو صمحلاو رجالاب اهؤانبو باوبأ ةثالثو قدنخو

 لبجلا اذهب مهلو ةريثك راجشأو هايم اهلو ةتماص لاومأو تاراجت باحصأ

 رئاس ىلإ هب زهجتي ابمو ةرثكو ةدوج بشحخ لك قوفي ريثك رعرع رجش

 رطانقلا هيلع سخرس ىلإ لصي يذلا ربألا اذهو ربنلا نم اهلهأ برشو قافآلا

 نيبو دركرفو دركرخ برغملا ةهج يف جنشوب نمو دلبلا طسو يف ةدرقعملا

 ىرسوك نم رغصأ ةرضحتم ةريغص ةنيدم دركرفو ناتلحرم دركرفو جنشوب
 دركر خش نمو ناموي دركرخ ةنيدم ىلإ دركرف نمو ةريثك عورزو هايم ابو

 ابو لهألا ةريثك ةلهآ رادقملا ةريغص ةئيدم دركرخو موي نزوزلا ىلإ

2 ©, 16 

 1 راطنالا #1 | اهلكو ه ٠ 2 رازفسا] تارتسا 21, نارعلا 6, نارتسا ه | نان 1

 ىاف قب نيئاف م | تاتئهوت 5, تادهوف 0, تاتسهوف م ٠ 3 دوكرلا و'رم 8, دو درلا ره ©,

 داورلا و'رم 1, دورلا ورم © | سخر شس 8م, نيحرم ©, نجحارس 1 ٠ 5 جيسوب/ 8, حسوي
 0, حيسوب 16 0 6 حيسوبأ 8, حسوب 00, حيسوب 12 ٠. 8 ةتءاص] ةيماط © ٠ 10 سخ”رس'

 8, سخرش 1 ٠ 11 نادلبلا © | حيسوب 8184, ةرم. 6 | دركرخ] ةدارك رح 8, هداك دج
 ©, هدركرخ 1, هدكرخ 4 | دركرنو] ةوكرجو 8, هدركدحو 6, هوكرخو ], هدكر حو ن ٠

 12 حيسرب 814, حسوب © | دركرفو صء] ةدرك'رحجو 8, هدوكدحو ©, ةدأرك رخو 1

 هوكرحو © | دركرثو 011] ةرك 'رجو 8, هدوكدحو ©, هوكر خو 1, ءدكر خو ث | ىرتسأوك
 8, ارسوك ©14 ٠013 دركرف] ةركرتج ط, هركدح 6, هركرخ !1, هدكرخ م | دركرخ م5]

 ةدرك خا 8, هدوكدح 0, هوكرح 1, هوكرخ م | دركرخ نمو هنت. 0 | دركرخ هلا

 ةركرخ 8, هركرح 1, هوكرخ م ٠ 14 ثتازكورلا ه, ثارورلا ©, نازوزلا 1م | ناموي <[

 ةدركر خثو 8, هدركدحو ©, هدوكر حو 5, ءهدكر خو م | ةلها] هلها ةنياه © ٠



 .متارس باحصأ اهلهأو يرجلا ليلق اهؤامو تارامعو قاوسأ

 رشع انثا امهنيبو ةرك ةئيدم دركرف ىلإ جراخ تنأو جنشوب ةنيدم نمو

 نك اسملا ةريثك هايملا ةريثك ةرك ةنيدمو روباسيل ىلإ بهاذلا راسي نع اليم

 ندملا ريكأو لايمأ ةثالث ول ةداجلا قيرطو ةرك نيبو تانجو نيتاسب اهل

 ثلثلا وحن اهرادقمو نيصح روس اهل ةنيصح يهو ىرسوك جنشوب ةئيدم دعب

 فقرشلابو ةريثك نيتاسبو ةيراج هايم اهلو نيطلاب اهءانبو جنشوب ةئيدم نم

 اوذاجو تسبو ذابانغو هوكو ةضفلا لبج اهندمو سيغذاب جسنشوب نم

 فصنو ليم نم وحن اهلوط ةريبك ناتسهد ةئيدمو ناتسهدو نوولاكو نورباكو

 الو اهلهأل نيتاسب ال لبج رهظ ىلع يهو نيطلاو نبللاب اهؤانبو ليم

 لبجلا ضيضح يف راج ءام مهلو ضرألا يف ةريثك بارسأ مهلو مورك

 ريكأ وهف هوك امأو ةاره نم سخرس قيرط ىلع ةضفلا لبجو يرحلا ليلق

 مظع ندعم لبجلا ىلعأ يف ناك هنأل ةضفلا لبجم يمسيو ةضفلا لبج نم

 هوك ةنيدم امأو هب كبسي يذلا بطحلا عاطقنالو هروغ دعبل عطقناف ةدئافلا

 ما 12

 2 جيس وب" 8, حمسوت ©, حيسوبأ 1, حيسوب 4 | ةرك'رج 8, هركدح 0, هوكرخ 1, هدكر خ

 ه] ةركط: هرك الا 3 ةرك 5, 1: ءرك هم(. ]| هايملا ريثك هروب © ٠ 4 ةرّكآ 2: هرك

 عملا - 5 جيس وب ط, ميسوب 6 4, حسوب 1 | ىرس'وك 5, ىرتولك 1 | نيصح روس اهل

 هد. © ٠ 6 قرشلابو ل ةئيدم نم هيب © | حيس و" 81, حيسوب © . 7 حيس_ ولا 2, مسرب

 ©, ميسوب 16 | شغ دا 8, شعداب ©, شغداب 24 | ةوكو 8, هركو ماع | تدابانغو

 «هال. 425: دابانغولكو 5, دابانعوكو ©, داياتغوكو 148 | تسبثو 8, تنسو 6 | اواذاحو

 م, اوداحو 6, اوذاحو 14 2.08 نورباكؤ] رؤرتاكو 5, دوراكو © واوناكو 1, اوناكو

 6| ثاورلاكو ظ: هم. هدا. | تاتهدو م: تاتسهتوو 8, ناسهرو © ناتهوتو 1 | ناتلمتر

 ا", تاتسهر 0, ناتهو 1 . 11 سخرُس » | ريكأ رهف هوك 1. ةكد»جوتل, ههه: "وك

 امهن ريك اوك و 8, امهف ريك اركو وك 0, امهف ريكا وكو 'وك 1, امهف ريكا ركو رك م ٠ 313 دعبل
 © 16: قمعل | عاطقئالو 16: غارنو ظ | 'وكك طر رك جمب 'وك 1 ٠



 عى

 تسبو ذابانغ كلذكو ةرامعو قوس اهف ةريغص يهو ءارحص يف اهنإف

 هايم مهلو اهؤانبو اهرجاتمو اهلهأ لاكشأو اهدودق براقتت اهلك اوذاجو
 ناترواجتم امهو نوولاكو نورباك كلذكو رطملا ىلع مهعورز رثكأو نيتاسبو

 مههايم امنإو ةرماع نيتاسب الو ةيراج هايم امهنيب سيلو لايمأ ةثلث وحن يف
 .ةريثك راقبأو مانغأو عورز باحصأ مهو راطمألاو رابآلا نم

 نبب اهنم ندم ثالث هبو جنك قاتسر خلب ةيحان ىلإو قرشلا ةيحان ينو
 جنشوب نم ربكأ يهو ةيحانلا كلت ناطلس اهلزني نيب ةنيدمو روشغبو فيكو
 اهوؤانبو نيتاسبو هايه مهلو ريسايم اهلهأو تاراجتلا ةريثك ةرماع يهو

 اهلهألو رداصلاو دراولاب ةرماع ةئسح ةئيدم فيك ةنيدم كلذكو نيطلاو نبللاب

 هايم اهلو نيطلاب اهؤانبو تاراجتلا عاونأ يف ةرادم لاومأو ةحلاص لاوحأ

 ةرماع ةنسح ةئيدمف روشغب ةئيدم امأو موركو تالغو نيتاسبو ةريثك ةيراج

 تاه زئتمو نيتاسبو تانج اببو فيك وحنو جنشوب لثم اهرادقم نوكي ةريبك

 رثكأو لدتعم اهؤاوهو ةحيحص اهتبرتو ةحمار تاراجتو ةحلاص لاوحأ اهلهألو

 .رطملاو رابآلا نم اههايمو رطملا ىلع اهعورز

 فيك نمو ةلحرم فيك يلإ نيب نمو ةلحرم نبب ىلإ ةاره ةنيدم نمو
 .ةلح رم روشغب ىلإ

 مب 0, 1, <

 1 ةنيدم اهناف 6 | ذابانع 8, داباع ©, دابانغ 16 | تنبو 8, تلو 6 ٠ 2 اوذاجو
 مب وداحو 0, ارذَِحو 1, ارداحو م | اهدقب © | اهلها يف اهلكشاو © | ءامه ها 3 راووتاكك

 8, روربك ©, ز'ووباك 1, راوزلك « | ”تاوولاكو 8, رورلاكو © ٠06 جنك] منك طر ديبك ©,
 مدك 1, محنك 4 | نيب] ريت 216, ٍس © ٠ 7 فيكو] فنكو 000. | روششقلو 21, روسقيو
 0, روعلو © | نيب] ريت هم48. | كلتب ناطللا 6 | ميبسوب“ 2, مسوب ©, حيسوب 1, خسرف
 م ٠ 8 ميلو] اهلهالو قم . 9 تاك همل4. ٠ 11 ةئيدم هزه. 6 | روشقل هم44. ٠ 12 لثم]
 رادقم « |! جييس وي 2, مسوب 0, حيسوب 2 | فلك طر, فنك نع + 15 نيب م6.] ريت 8 ©,

 ريت 61 | نيب هاكل] ربت ه1, نيل © | فنك طأو 004. . 16 روثقل 816, روسقل 8
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 عالك

 ةرماع ةريثك دالب ذورلا ورملو ذورلا ورم دالب ينرغب دالبلا هذه لصتتو

 .ربلا نم مهس ةولغ ىلع يهو جنشوب نم ريكأ يهو اهربكأ ذورلا ورم ةئيدمو

 ةخبس اهضرأ لابجلا نع ةديعب ضرألا نم وتسم يف ةميدق ةنيدم ورمو

 يف ةبصق اهلو تاعامجلا دجاسم ةثالث اهيفو نبطلا نم اهتينبأو لمرلا ةريثك

 باوبأ ةعبرأ ةئيدمللو ةريثك تارنق يف ابلإ بلحي ةنيدملا ءامو عفترم زشن

 لبج لامش نم هؤدبمو قيتاسرلا اهب ىقسي راهنأ هنم بعشتت مظع رهن ورلو

 هيلعو ذورلا ورم ىلع رهلا اذه يرجيو باغرم ربت رهلا اذه مساو نايمابلا

 ةنصحتم نكاسمو ةئسح تاهزئتمو ةنقتم نام عايضلا هذه يفو مهعايض

 ددقي اهب خيطبلا نأ يلقوحلا ىح ىرألا ةئسح ءاوهلا ةلدتعم ورم ةنيدمو

 اهنم زهجتيو رشثكلا زقلاو مسيرإإلا ورم نم عفريو قافآلا رئاس ىلإ لمحمو

 لمعيو نيللا يف ةباغلا وهو اهيلإ راطقألا رئاس يف بسني يذلا بيجعلا نطقلاب
 ةدودعمو اهلإ ةفاضم ربانم اهلو قافآلا لك ىلإ لمح بايث هنم اهم

 رين اهيلع يرجيو ربثم اهلو اهم ةلحرم ىلع يهو نبمشك لثم اهنم

 تامامحو قدانف ابو ةرماع ةمئاق قاوسأو راجشأو نيتاسب اهلو ريبك

 اهلعو اهراسي نع نيمشك نم خسرف رادقم ىلع ةرفزمره اهنمو

 تاذ ةطسوتم ةنيدم يهو مزراوخ ىلإ يدؤت يتلا ةيافيس ةزافم قيرط

 لثم ةنيدم يهو جنس اهنمو ربنم اهلو جرخو لخدو قاوسأو تارامع

 نا 56

 ٠ ذالب هنت. 16 | دورلا ورم 81, دورلاو وره ©, ددرادرم © | دورلا ورلو هم40. 1
2 

 (دورلا 259 دورلا ورم همه. | حيسوب 216, 3.م. © | رهنلا نم مهس ةرلغ ىلع يهو طن.

 : 6مدكأ (4) ثيطلا هم00. | مهس هرج. © م 3 ورميت يهو 000. | ةخلسس :442 ,1135981 .1
 | < نايمالأ 26 1, نايماغلا 7 .٠ ورآو] اهلو م | يقست © | لابح ت1ه 6 ٠  216ةيخس

 | © اييلإ هرم. 4 ٠ا 12 اهب هت. 11 ٠ باعزرم © | دورلا ورم ءم40. . 9 دورلا وره م

  0اهب هتم 16 | ةداضم] ةئاصم © | جماع ةفاضم ؛ ةئاصم 1م |  نيهيبشكا ةدودعمو هر,

 ةرتزمره >, زيره ©, هرتزمره 16 | نيهيمشك 15 .٠ نهدتك 1, نيعيهشك م | يهر م"* 13
 .  8جنس] حسم 8, ميسم 0, حام 17 ٠ ةياقس 8, وم. 0, ةيافس [, افتس م 16 ٠ ,2 © .5.2
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 دفي

 عورزو نيتاسب اهلو ربنم ابو ابرغ ورم نم ةلحرم ىلع يهو ةرفزمره

 ابيو ريسايم راجنو قاوسأ اهل ةريغص ةنيدم يهو جنربج اضيأ اهمندم نمو

 ةفض ىلع يهو لايمأ ةثالثب قرز لبق ورم نم لايمأ ةعست ىلع يهو ربنم

 ةنيدم يهو سخرس قيرط ىلع ورم نم نيتلحرم ىلع ناقنادندلا كلذكو ربلا

 رينمو عماج دجسم اهبو قداتفو تامامحو قاوسأو نصحو روس اهل ةئسح

 عماج دجسمو قوس اهب ةبصخ ةنيصح ةئسح ةنيدم يهو نيئيرقلا اندم نمو

 نمو لحارم عبرأ ورم ىلإ اهمو نيتاسبو ةيراج هايم اهلو ةمئاق ةبطخو

 قاوسألا ةنقتم ءاجرألا ةجرف ينابملا ةنسح ةرماع ةئيدم يهو ناشاب اهندم

 هرفزمره نم يهو هيلإ ىشمب ربنمو عماج دجسمو تامامحو قدانف اهو

 نك ااسملا ةبحر ةرماع ةريبك ةنيدم يهو ناقسوسلا اهندم نمو لايمأ ةثالث ىلع

 ةنيدمو رينمو دجسم اهمو ةريثك نيتاسبو ةيراج هايم اهل هزنلا ةريشك ةجرف

 ورم رهن ىلع قرزو لايمأ ةثالثب اهم دعبأ امنأ ريغ قرز ةرسي ناقسوسلا
 .درويبأو سخرس قيرط نيب اليم رشع انثا ورم نيبو اهنيبو

 «ذورلا» ورم نم ةلحرم ىلع وهو فئحأ رصق «ذورلا» ورم ندم نمو
 قوس اهب ةريغص ةئيدم يهو اليم رشع ةسمخ لايمألا نم يهو خلب قيرط يف

 اندم نمو ةريثك هكاوفو نيتاسبو ةيراج هايم اهلو بارت روس اهلعو ةرماع

 طب 6, 1, 2

 1 ةرقزم ره 2, ورصإ 7, هرتزمره [], هوئزعره 6 ه 2 حلربج 1, حمرج 0, ميراج 1, حي رج

 © ٠ 3 قرز] قرد هم04. .٠ ه4 ناقلادندلا »5, ناعلا ندلا ©, ناملاعلادبدلا 5, تاعلوندلا © |

 ةلحرم 16 | سحرس (© ٠ا5 نصحو روس 2: نيصح روس 016 ٠ 6 فيئنرتلا 7, نييربلا 6,

 نئنرقلا 1, نينرغلا م« | ةييصخ هل. 6 | ةييصخ 0, هروب آت | دحاسمو © | عماج 0

 ©6186 ٠.08 ناشات م14, ناسام 6 | ءاجرألا ةحرف نر, © .٠ 9 هيلإ ىثمب هنتا2 |
 ةرقزمره 2, رمره ©, هرقرمره ]1, هوقزومرهم ٠.0 10 ناهسوملا © ٠011 هزألا ةريثك هد

 6 2. 12 ناق-ولا 6 | قرد  ظ[م, ثود 6 | وره رهن ىلع ثرزو هلضا 0 +013 رثع هته

 ٠ فتحا 8: فيحا 0, فيخا 1م 14 ٠ © دررّتناو 51, هريب | «6
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 ل

 ةريغص ةنيدم يهو فنحأ رصق نم اليم رشع ينئا ىلع يهو ةزد ةنيدم
 ةرطنق امهأيبو نيفصن اهقشي ورم ربنو تارامعو موركو نيتاسبو هكاوف اه

 .اهبلع ربعي
 ةيراج هايم اهلو ربكلا يف ذورلا ورم نم وحن ةريبك ةئيدم ناقلاطلاو

 ورم نم ءاره حصأ يهو نيطلاب اهؤانبو ةليلق نيتاسبو ةلصتم تارامعو

 لابحم لصتي لبج يف ناقلاطلاو اليم نوعبسو نانثا ابملإ ذورلا ورم نمو ذورلا

 اهلإ ةبوسنملا دوبللا اهزرط يف لمعيو لبجلا يف قيتاسر اهلو ناجزوجلا

 اناقتإ اهلثم دالبلا نم دلب يف عنصي سيلو تاهجلا لك ىلإ اهنم ا زهجتيو

 ىلإ ناقلاطلا نمو خلب ىلإ ورم نم قيرطلا فيصر ىلع ناقلاطلاو ةفاصحو

 .اليم نوتس بايرافلا ةنيدم

 اقلخ رثكأ يهو ارطق ناقلاطلا نم رغصأ ناجزوجلا نم ةنيدم بايرابللاو

 ريسايم راجنو عئانصو زرط اهفو ةبذع ةيراج اههايمو نيتاسو ةرامع رفوأو

 نيبو اهأيبو ةرائم اهدجسم عم سيلو عماج دجسم اهلو نيط نم اهؤانبو

 .ناثريبك ناتلحرم برغلا ةهج يف ناقلاطلا

 ندم نم ناقروبشاو اليم نوسمخو ةعبرأ اقرش ناقروبشا ىلإ اهنمو

 ابب ةرماع ةنيدم ناقروبشاو ةنيدع سيلو ةيحانلا مسا ناجزوجلاو ناجزوجلا

 امنإو ةميدع اههكاوفو ةليلق اهنيتاسبو اهلهأ عورز اهلعو ةليلق ةيراج هايم

 2 ا 16

 1 ةرذ ©, هرد ه2 | افيخأ 16 ٠ 4 دورلا ورم م00, © 5 دورلا ورم م00,

 6 لبج يف ناقئاطلاو] لبح مس يف (ةئيدم هه. 6) ةئيدم يهو 016 ٠.07 تناقزوجلا 516

 تانررجلا 0 . 9 ةناصحو © .٠ 10 بايراثلا] تابراقلا 81, تانراتلا تب ثايراغلا نه ٠

 11 تابراتلاو م 0, كابراعلاو 1, نابرافلاو ه | نادزوخلا 5, ناحروملا 6, ناجزوحلا 1, ناجروملا

 4 ٠ 15 ناقررتسا 814, نءررتسا © | ناتروتساو 51م, نافريسأو 6 ٠ 16 تاجزوخلا 5

 نادروحلا 6, ناجروخلا 1م | ثاحزوخلاو 5, ناجروحلاو 6, ناجروخلاو © | تاقروتساو 8,

 كانروساو 0, تاقروتسا امأو 16 ٠
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 .اليم نوسمخو ةعبرأ خلب ىلإ ناقروبشا نمو دالبلا نم اهرواج ام اهلإ بلجت

 نيب ةيحان يف ةلحرم ناقروبشا نيبو اهنيبو رابنأ ناجزوجلا ندم نمو

 هايم اهلو ذورلا ورم نم ارطق ريكأ ةريبك ةنيدم يهو بونجلاو برغلا

 نم لمجل عئاصمو زرط اهبو ةلصتم اهترامعو نيتاسبو موركو بصخو

 ةليلج ةنيدم يهو نيطلاب اهؤانبو راطقألا لك ىلإ اهنم اهب زهجتي بايشلا

 ناقروبشا نمو «ناوزرجلاب» فيصلا يف هماقمدو ءاتشلا يف ناطلسلا ميقي ابو

 .ةلحرم ةيدوهلا ىلإ بايرافلا نمو رسكو ناتلحرم قيرط ةيدوبلا ىلإ

 تاعانصو ةرامعو قاوسأو روس اهلو ةعماج ةردتقم ةئيدم ةيدوبلاو

 يهو ةلحرم ناس ةئيدم ىلإ ةيدوهلا نمو ناترانم اهعماجلو عماج دجسم اهو

 ةئيدم اضيأ مردنكو لبجلا ندم نم ىهو تانجو نيتاسبو هايم اهل ةريغص

 اهتاذ يف يهو سانجألا ةفلتخما هكاوفلاو موركلا ةريثك ةرضحنم ةليلج

 لحارم عبرأ مردنك ىلإ ناقروبشا نمو لبجلا ندم نم يهو تاريخلا ةعماج

 ةرماع ةئيدم نايرن ةنيدمو بونجو قرش نبب ةلحرم ابلإ ةيدوبلا نمو

 .بايرافلاو ةيدوبلا نيب اهعضوم

 اهعرازمو اهبءاعشك اهءاعشو ةكمب دلب هبشأ نيلبج نب ةنيدم يهف ناوزرجلا امأو

 اهبلإ ناقروبشا نمو ةدرطم نريعو ةيراج هايم اهبو كلذ لثم اهنيتاسبو ةليلق

 .قرشو بونج نيب ناتلحرم ذحخدنا ىلإ ناقروبشا نمو فافخ لحارم ثالث

 مب 6, 1, 2

 1 دالبلا نم هرج. 16 | ناقروتسا 1 تاقروبسا « ه2 ناحز وخلا 2 ناحروملا 60

 ناسروخلا 2 ١ ناقروتسا 21, تافروتسا © ٠ 3 دوراا وره مل. 3 6 فيصلا يف هداقمو

 تاوزرجلاب .١ 2عهسوول, 443 | ناقروتسا 51م, نايروبسا 6 .٠ 57 تابراقلا 51, تانراتلا تب

 تاجواغلا ه4 ٠ 9 ناس 1: راش 5©, راس م | ةريغص ةئيدم يهو 14 ٠2010 مرديكو 5[

 موريكو © ٠ 12 ناقروتسا 16, نامررسا © | مرديك 8186, موريك © .٠ 13 ةيدرييلا 5:

 راش 614 | نايرث] تاقرم 2م, ثايرم 0, تافرم 1 ٠ 14 تاحراقلا >1, تابراقلا 6, تابراقلا

 ه ٠ 15 تاوزرجلا ه0 !؟ه. 8, تابزوجلا , ناخروجلا 1, ناتروطا ه | تاقروتسا عمولف. ٠

 ٠ تاقروتسا 81ه, ثاتروسا 6 | ذخدنا] دخزلا 81, دحولا ©, دفرلاه© 17
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 تي

 دالب رئاس ىلإ ابب زهجتي يلا ةغوبدملا دولحلا ناجزوجلا ندم نم بلجيو

 تاراجن اهبو ةماع ةريثك هكاوفو ةعدو بصخ دالب اهدالبو ناسارخ

 ,بلاجملاو تاراجتلا نم بورضب ةمداقو ةرام قفرلا اهلإ فلتختو

 امهادحإ ناتنيدم امهو جرغلا دالب برغملا ةهج نم ورب لصتيو

 امهناطلس ماقم سيلو ربكلا يف ناتيراقتم امهو نيمروش ىرخألاو نيشبب فرعت

 عرازمو ةيراج هايم امهببو نايكلب ىمسملا لبجلا يف ميقي امنإو امهلم ءيش يف

 رئاسو خلب ىلإ لمحب ريثك زرأ نيشب نم عفتربو دئاوفو تالغو ةدتمم
 معطلا ديج بيط ريثك بيبز نيمروش نم عفتريو هبيطو هترثكل تاهجلا

 ةزدو نيشب نيبو هبيطو هترثكل راطقألا نم ريثك ىلإ هب زهجتي ىونلا ليلق

 نم ةولغ ىلع ذورلا ورم ربن نم يهو علطملا يف ةلحرم ذورلا ورم

 بونجلا يلي امم ةلحرم نيمروش ىلإ نيشب نمو ربنا نم ةبرقمب ةزدو هيقرش

 .نايكلبب فورعملا لبجلا يف يهو
 ذورلا ورم نمو لحارم تس درويبأ ةنيدم ىلإ ورم ةئيدم نم لامشلا ينو

 ةرشع اننثا ةاره ىلإ ناجهاشلا ورم نم كلذف لحارم ثس ناجهاشلا ورم ىلإ

 ىلإ دورلا ورم نم كلذكو لحارم تس ذورلا ورم ىلإ ةاره نمو ةلحرم

 ىلإ ورم نمو لحارم سمخ سخرس ىلإ ذورلا ورم نمو لحارم تس خلب

8 0, 1, 2 

 1 ناجزوخلا 8, ناحروحلا 6, ناقزوجلا 5, تاقروجلا» . 44 جرغلا] حرملا 212, جرنلا

 © 7 5 ليثغب 51, نيسب 0, نيشل م | نيمروش 81: نيمروس 0, ةب4 ٠ 6 امهنم ءيش يف]

 اهب 14 | نانكذب م, ناكملب 6, نامكلب 14 ٠.07 نيشب م: نيس 0, نيش 16 ٠ 8 فيهرش

 هم | ديح همصس0م ٠ 9 هب زهجتب] لمحي 16 | نيشب 51: نيس ©, ثيشب م | ذورلا ورم ةزدو]

 دورلا ورم قردو 8, دورلا ورمو قردو 614 ٠ 10 دورلا ورم 2000. | مهس ةرلغ ىلع 1,

 مهنيب ةولع ىلع م ٠011 ةزدو] قردو مل4. | نيشب 81: نيس ©, نيش« | نيمروس 5,

 نيممروس ©, نيمرش « ٠ 12 نادكلبب ملل. ٠ 13 دروبلا 640. '| دورلا ورم ه0.
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 ١غ

 ةعبرأو ةئام لايمألا نم يهو فافخ لحارم تس نوحيج ربن طش ىلع لمآ

 هذه لمآو لايمأ ةثالث نوحيج ىمسملا ربنا نيبو اهنيب لمآو اليم نورشعو

 مفانمو ةراجنو سان ابمو ةرامعو نيتاسب اهلو ردقلا ةطسوتم ةنسح ةنيدم

 .ةزافم ريفش ىلع يهو ةيفاك تايابجو

 نمو ةلحرم ةرشع اتنثا ةيناجرحلا ةامسملا مزراوخ ةئيدم ىلإ لمآ نمو

 ربا عم اعلاط مز ىلإ لمآ نم كلذكو لحارم تس اهتريحن ىلإ ةيناجرجلا

 رمألا عم ظمرتلا نمو لحارم سمخ ربالا ين ذمرتلا ىلإ مز نمو لحارم عبرأ

 ةيرج عم مزراوخو ناسارخ لوط اذهو ةلحرم ةرشع ثالث ناشخذب ىلإ

 .ةلحرم نيعبرأ نوكي كلذ عيمحو رهلا

 نيتاسبو راج ءام اهلو ريكلا يف لمآ براقت ةنيدفف مز ةئيدم امأو

 اهب عمتجم لمآو يهو اهتاذب ةيفتكم عئاصو تاراجتو عورزو تارامعو

 اعيجج امهب طيحيو رهثلا ءارو ام ىلإ اربعم رثكأ لمآو ناساريخ ورفاسم

 ةزافملا هذه ىلع بلاغلاو مزراوخخ ةربحم ىلإ خلب دودح نم لصتت زوافم

 ىمسملا رهنلا نم ةيقرشلا ةفضلا ُْق يهو ذم رتلا ىلإ مز ةليدم نمو لامرلا

 .نوحيج سفن يف لحارم عبرأ نوحيحجم
 ربم كانه ىمسيو ناشخلب دودح يف ناحنو دالب نم هجرخم ربا اذهو

 ريصيف شحخولاو لتخلا دودح يف رابك ةسمخ راهنأ هبلإ عمتجم مث بايرج

 قمعو ىرحجم ةعسو ءام ةرثك ضرألا راهنأ يف هل ريظن ال ميظع رهن اهنم

 ارت <

 1 ىلع لمآ] ىلعا 4 ٠ 3 تارامعو © | اهيفو 61 ٠ 3 ةيناجرحلا ت . 6 ةيناجرحلا © |

 ربحب © | مر 6 ٠ 7مر© | دمرتلا# .٠ 8 ناخحدب 51, ناحدب ى, ناطسرب سن ٠

 و كلذ ميج نوكيو 61, كلذ نوركيو مه ٠ 10 مذ ه | ربكلا] فرطعلا « ٠014 نع هد

 © ٠ 16 تكاخو 1: ثاجو ط, تاحو ©, راخره | ناسخدب 8, ناحر ©, ناثحادب 16

 17 بايرخ 8, بايرح 0, تايرخ 1, تابرخ ه | لتخا] ليلا ظ, لجلا ته, لحلا 1 .٠
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 رهنلا اذه ليو كبله ربن وهو اوشحاب ىمسي ربت هيليف بايرج ربت امأف رعق

 غاراجيدلا رهن هيلي مث رغراف رهن رهللا اذه يليو نابلب ربت ىمسيو ناث رب

 جرخت راغص ةريثك رابنأ ربلا اذه ىلإ عقي دقو باشخو ربن اضيأ هيلبو

 لبق اهلك عمتجتف نايذارقلا رابنأو نايئاغصلا راهنأ اهنمو هريغو متبلا لبج نم
 ىتح كرتلا دالب نم جرخم باشخو ربو نوحيج رهن يف عقتو نايذاوقلا

 لبجلا ريعيو هتحن روغيو ريبك لبج تحن ريسيو شخولا ضرأ يف رهظي

 يرحجبنو لبجلا نع جرخم مث لبجلا اذه تحن هيرج رادقم ملعي الو ةرطنقلاك

 درجشاوو لتخلا نيب دحلا ةرطنقلا هلهو ذمرتلا لصي نأ ىلإ خلب دودح يف

 ىلإ يهتني نأ ىلإ لمآ ىلإ مز ىلإ فليك ىلإ ذمرتلا نم ربالا اذه يرحي مث

 هجورخخ ثيح نم ربنلا اذه ءامب سانلا نم دحأ عفتني سيلو مزراوخ ةريح

 نأ ىلإ هريصخخ عنمب مث اليلق هب نوعفتنيف لمآو مز لصي نأ ىلإ هعبنم نم

 .هئامب عفتنيو كانه هب ىقسيف ةيزغلا دالب ىلإ لصي

 زجح ىلع اهنيدمو اهروس برضي ربلاو نوحيج سفن يف ةنيدم ذمرتلاو

 يف ةرامإلا رادو روس اهضبرو اهم طيحمو ريبك ضير اهلو نايناغصلا قيرط

 يهو نيط نم اهتينبأو اهتنيدم يف اهقاوسأو تارامعو قاوسأ اهلو اهرصق

 كلتل ةضرف يهو رجآلاب عراوشلاو ةقزألا ةشورفم ةلهآ ةرماع ةنسح ةئيدم

 يناجلا ىرك رب نمو نوحيج نم اهلهأ برشو نوحيج ىلع يتلا يحاونلا
 يجنمرص امندم نمو نوحيج رب يف كانه عقيو اهتحت رميف نايناغصلا نم

 .ناتريبك ناتلحرم خلب ىلإ دمرتلا نمو درج مثاهو

2 60 12 

 1 بايرخ 81, م. 0, تابرخ م | اوخاب 8, ىخاب 616 | كيله 1: كنم 8, ليلج

 6, كلهم . 2 ثايب 816, ناش © | زغران 8, نعران ت16 | عاراجسب م 1م, عراجر

 6 ٠ 4 لابج 016 | اهريغو ت16 .٠ 8 لتخلا] ليلا ه1, يللا 0, هرج. 6 | درجساوو

 ©0001. ٠ 9 فليك م1: فيلك 0, نيك م ٠ 13 قيرط زحح ىلع اهتنيدمو 8: اهتيرطو

 قيرط رحح ىلع 0, قيرط ىلع اهقيرطو 1# ٠ 18 ىجئءرتح هول. ٠
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 توا

 رشع يلا ىلع اهلإ لابجلا برقأو ضرأآلا نم وتسم يف خلب ةنيدمو
 كولملاو دانجألاو ركاسعلا ابو مزال ام كلملاو كارتألا ةكلمم راد يهو اليم

 لاوحألاو ةعساولا لاومألاو ةبسكملا رجاتملاو ةرماعلا قاوسألاو لامعلاو داوقلاو

 اهروسو اهروس طيحم يف باوبأ ةعبس اهلو نبللاو نيطلاب اهؤانبو ةحلاصلا

 دجسمو تاعانصو قاوسأ هبو نكاسلا ريثك رماع ضبر اهلو بارت نم

 طسوتم رهن ةفض ىلع يهو هب ةرئاد قاوسألاو اهطسو يف ةئيدملا يف اهعماج

 اهقيتاسر يقسيو راهبونلا باب ىلع راج وهو ءاحرأ رشع هؤام ردي ام رادقم

 اببو تاه زئتملاو ينابملاو نيتاسبلاو تانجلاو موركلا اهناوج عيمج طاحأ دقو

 كلذ نم ائيش ءاش نم ىلع ةيراج قازرألاو بالطلا تاماقمو مولعلل سرادم

 لصتي خلب ةنيدمو ةحلاص لاوحأو راجتو ريسايم كولمو لاومأ ةئيدملا هذبسو

 ةهج نمو نابمابلا لامعأو ناشخذبو ناتسراخط دالب اهونج ةهج نم اه

 اهرواج امل رادمو بطق يهو ناجزوجلا دالبو ورم دالب اهلامش عمو اههرغ

 .ناشخذبو ناتسراخط ىلإ اهنم قيرطلاو

 نهرآو زيلاوروو دنكلكسو نالغبو ناجتمسو مخ يه ناتسراخط ندمو

 «ةباردلاو» باردلا بسخو يارسو اورو تشميكسو ناقياطلاو نوارو

 .هكو رذمو

 شب 0, ], 6

 8 اهيناوج عيمجي 8 تاهل لك نم اهيمحب يم .٠ وءان) دارا1ه .٠ 11 ناتاخابو

 طه, تاسحابو 61 | ثايمانلا هم000. ٠ 12 ناجزوهلا 8, ناجروخلا 1, ناحررمخلا هب

 13 تاسخدبو 1, ناحاب © ٠ 14 ملح م00. | ثائحبسو 8, ثائحمسو 616 | تالمثو 8,

 ثالعتو 6, ثالعبو 1, تالميو ه | دكتلكسو م50, دنكلبو م | نفيلاوروو 81, نيلاو اروو

 ©, كيلاودو ث | رهزاو طر رهراو تم, هر». 1 ٠ 15 تاوزو 86 1, تاورو م | ناقلاطااو

 © 4, تاقباطلاو 1 | تميكعسو 516, تدمكسو © | يىارسو اورو) رّسوراوو 2, رسوووو
 0, رسوروو 1, رسدورو 6 | بنحو 00. | باردتا ه8: باردتاو 6168 .٠ 16 ردمو

 م00, | ةكؤط ٠
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 راوسأ تاذ ةنسح ةنيدم اضيأ زيلاوروو ناموي زيلاورو ىلإ خلب نف

 اهنمو تارامعو ىرق اهلو تاراجم اهبو رماع ضبر اهلو معفانمو قاوسأو

 عبر اهردق ةلهآ ةرماع ةئيدم ناقياطلا ةئيدمو ناتلحرم ناقياطلا ةئيدم ىلإ

 اهلو ضرألا نم وتسم يف يهو رايجلاو نيطلاب اهنابمو نيط روس اهلو خلب

 .تاعانصلا نم ريثكو ةقفان تاراجتو قاوسأ اهلو تارامعو.موركو ريبك رب

 امهنيبو زيلاورو يلرغ يف مخو ناموي ملخ ىلإ خلب نم لخأ ءاش نمو
 عرازم اهلو تاكرب ىلع ةلمتشم تاريخلا ةريثك ةئسح ةئيدم يهو ناموي

 ينرغ يف ناجنمسو ناموي ناجنمس ىلإ مخ نمو ةمح مقانمو ةيراج هايمو

 راجتلاب ةرماع ةلهآ ةنسح ةنيدم اهتاذ يف يهو ناتلحرم امهنيبو ناقياطلا

 يهو مايأ ةسمخ ةباردنأ ىلإ ناجنمس نمو بارت روس اهلو ةلجلاو سانلاو

 ةنيدلو ريهجنبو ةيابراج نم يلا ةضضفلا عمجم اهنمو لبج حفس يف ةنيدم

 نيتاسب اهلو ناساك ربن ىمسي رخآلاو باردنأ ىمسي امهدحأ ناربب ةباردنأ

 ةنيدم ىلإ اضيأ ناقياطلا نمو موركو ةريثك راجشأو تاهزنتمو قئادحو

 لحارم عبرأ اقرش ناشخذب ىلإ ةباردنأ نم كلذكو لحارم عبس ناشخنب

 .لحارم ثالث ابونج ةيابراج ىلإ ةباردنأ نمو
 نم اهبلإ يتأي رهن ىلع لبج لفسأ يف يهو ةريغص ةنيدم ةيابراج ةئيدمو

 رمب نأ ىلإ يهتنيو اهيف رهنلا ءام نم ءيشب عفتني الو ةنيدملا قشيف ريهجنب

2 0 12 

 1 كيلاورو م00. | بيلاوروو 26ه, نلوروو 1 ٠ 3 ناقلاطلا مم. © ه, ناقباطلا 1 |

 تايلاطلا 816. ©, تاقباطلا 1, ِباقلالعلا © .٠ 6 ملح هم00. | محو ته4002. | كتيلاورو ©0040. ٠

 8 لح همل4. | نانجمس 516, نانسبس © | ثائسهسو 12, تاحيسو © .٠ 9 ثقباطلا »
 6 1, ناقلاطلا ن ٠010 تانجمس ه1, تاحمس © ٠ 11 هتايراح 5, ةئابراح ©, ةلابراج 1

 هتايواح ه ٠ 13 ثاقباطلا م 6 1, ناقلاطلا ه ٠ 14 ثتاحدب م1م, ناسحدب 6 | تثاسخدي

 م[4, ثتاسحدب ٠ 15 ةنايراح 8, هناراح ©. هنايراح 1, ةئايراح ج٠٠ 16 ةئايراح 2, هئايراح

 ©, هتايراح 14 | يهو هيب © | ريهجتب نم هتلا 6 ٠
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 كا

 ةيابراج لهأل سيلو ةراوربت ره يف بصيف دنهلا ضرأب لصتيو ناورفب

 جارختسا ىلع اهنونكسي امنإو لقابم ليلق الإ نيتاسب الو رجشلا نم ءيش
 امه الكو اهلثم اضيأ ريهجنب نداعمو اهندعم نم لضفأ ءيش الو ابف ىتلا نداعملا

 ىلع ةريغص ةلبيدم ريهجنلبو موي ريهجنب ىلإ ةيابراج نمو رعو لبج ىلع

 ىلإ لصيو مهلبج نم يتأي رمت مهلو داسف طالسأ رارشأ اهلهأو لبج
 ةفرعمو بلط باحصأ امهلهأ نيتنيدملا نيتاه الكو لبق هانفصو امك ةيابراج
 ريهجنب نمو اب قصل امو اهضرأ نم اهجارختساو اهكبسو نداعملا جارختساب
 ةرضحتم تاهجلا ةنسح ةريغص ةنيدم ناورف ةنيدمو ابوئج ناتلحرم ناورف ىلإ

 ىلع يهو نبللاو نيطلاب اهؤانبو ريسايم سانو تاراجن امو قاوسألا

 .دنهلا لوخدل ةضرف ناورفو دنهلا ىلإ لصاولا ريهجنب

 ناجنمس ىلإ نالغب نمو ناتلحرم نالغب ىلإ اهركذ قباسلا ةباردنأ نمو

 ةنسح ةرماع ةنيدم نالغب ةنيدمو لحارم تس خلب ىلإ نالغب نمو ناتلحرم

 تاريخخو رجاتمو ةريثك ىرقو تارامعو راجشأو رابنأ تاذ ةرضحتم

 ىلع نوكت نايمابلا ةنيدمو ابرغ لحارم ثالث نايمابلا ىلإ نالغب نمو ةعساو

 ةنيدم نايمابلا يحاونب سيلو نايمابلا لبج سأر ىلع يهو خلب ثلث رادقم

 باردنأ رهن لصتت ةريثك هايمو راهنأ اهلبج نم ردحنتو اهاوس لبج ىلع

 2ب ار 1[, 2

 1 تاورقب م00. | دوارهل 6 | رجشلا - سيلو] هنايراح لهأل راجشأ الو 14 | ةلايراح
 8, ةلايراح 6 ٠ 2 لقاين هرصب 6 ٠03 ريجتب هروب © .٠ 4 ةنايراح 2, هتانراح ©, ةئايراح

 16 | رهحس 6 | ريهجنب ةئيدمو 14 ٠ 5 يتأي] يرجي م ٠ 6 ةنايراح 8, هئابراح ©,
 هئايراح 1م ٠ 7 هس © . 8 تاورق 514, تاور © | ناورق ملل. .٠ 10 نتاورقو

 همل0. ٠ 11 ثالمث ع1, نالس 0, تالمثم | نالعث م1, بالعت 66 | ناجمس #51, تادمس

 6 ٠ 12 نالمث ه1, الس 0, نالعث م | نالغب ةنيدمو] يهو © | ثالث ط1, نالمت 4 ٠

 14 ثالعث م61, نالمت 4 | نايمانلا 004. ٠ 15 نايمانلا هلل. ٠
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 تيما

 نايمابلا ندم نمو ابب قصال ريبك ضبرو عماج دجسمو ةبصقو روس اهلو

 ناتب راقتم دنواكسو دنقروغشبو ةنزغو ناورفو ارحلاو لباكو دنواكسو دنقروغشب
 لباك امأو ةماع تاريخو تاراجنو قاوسأو تارامع امهمو ةفصلاو ريكلا يف

 .عضوملا اذه ريغ يف اهركذ مدقت دقف ناورفلاو ةلزغو

 يهو لحارم تس رذم ىلإ خلب نم جرخت نايمابلا ىلإ خلب نم قيرطلاو

 ىلإ اهنمو اريسي اهنع دعبي لبجلاو ضرألا نم وتسم يف ةرماع ةريغص ةنيدم
 اهنمو رينمو ةرامعو قوس اهل ةرضحتم ةريغص ةنيدم يهو ةلحرم هك ةنيدم

 ةرشع ثالث ناشخلب ىلإ خلب ةئيدم سم كلذكو لحارم ثالث نايمابلا ىلإ

 عبس ناشحخذب ىلإ ناقياطلا نمو لحارم عبرأ ناقياطلا ىلإ خلب نمو ةلحرم

 لحارم ثالث ناقروبشا ىلإ خلب نم نأ هباتك يف يلقوحلا ركذو لحارم

 ثالث ناقلاطلا ىلإ بايرافلا نمو لحارم ثالث بايرافلا ىلإ ناقروبشا نمو
 لحارم لحارملا هذهو لحارم ثالث ذورلا ورم ىلإ ناقلاطلا نمو لحارم

 ورم نيب يتلا لايمألا نم لحارملا هذهل نأ مدقت اميف انركذ دقو راغص

 .اليم نيعبرأو ةينامثو ةئامثلث خلبو
 ةنيدم ناشخلب ةنيدم نإ لوقنف ناشخذب ةنيدم ركذ ىلإ نآلا عجرئلو

 2ب 01, 8

 1 ايمانا 040. ها 2 دنق روغيس 28, رومس ©, ديمروعس 1, دئفروهس 2 | ارجو 8:

 ارسو 61, ارحبو مه | ناورقو م40. | ةي'رعو 8, هيرعو 6, هرم. 1, هلرعو م | دنقروفسو

 1, هده. 0, ديروفسو 1, دلقرومسو 4 ٠.0 4 ةيرغو 8, ةنرغو ©, ةيرعو 1, ةصب 2 |

 ناورتلاو ملل. . 5 تايمانلا مل4. | ردم همل4. | تس 6 16, 1. 813021, 457: ثالث

 رب 06 ةنيدم لإ -ةريغص هيت. 6 .٠ 8 نايمأنلا ههه | ناسخدب ق1«, ناحر 6

 9 ناقباطلا طزو م 0 [, ناقباطلا طأؤ م | ناسخدب ط 1م, ناسحدب ك . 0 ناقروتسا ع1 هب

 تاقروسا 6 ٠ 11 نافروتسا 816, ناتروسا © | تايراقلا 8, بايراقلا 6, تابراقلا 5, تابراغلا < |

 لحارم ثالث تاقلاط' ىلإ بايرافلا نمو ت6. ج | تايراقلا 8, بابراقلا 0, تابراقلا 1 | ثاقياطلا

 8, تابباطلا 1 ٠ 12 ناقباطلا 8 | دورلا ورم ج004. | لحارم هر». 1ع ٠ 14 ثوميرأو مله. ٠

 15 تاخدب م1, ناسحدب 0, ناخرب م | ناخدب م, ناحدب ©, ناخب 1, ناشخدب م ٠
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 ماب

 اهلعو ةيراج نويعو راجشأو مورك اهلو ةبصخ ةريثك قيتاسر اهلو ةريغص

 يهو ةفرصتم لاومأو راجتو تامامحو قدانفو قاوسأ امو نيصح بارت روس

 مظعألا نوحيج رهن مظعم وه بايرج ربو هيبرغ ينو بايرج رهن ىلع
 ةبختنملا كامرلاو لاغبلاو ليخلا اهنم بلجيو ريثك جاتنو ةريثك باود اهلابجو

 رمحألا توقايلا لكاشت يلا ةسيفتلا رهاوجلا تاوذ ةراجحلا ابنم عفرتو

 هنم اهب جرختسيو دروزاللا اهنم بلجيو ةراجحلا عاونأ رئاسو ينامرلاو

 هقوفي ءيش الو ةرثك اهمعيف ضرألا راطقأ رئاس ىلإ لمحيو ريثكلا ءيشلا

 هذه ناشخذدب ةنيدمو تبتلا ضرأ نم ناخنو قيرط نم كسملا اهلإ عقبو

 .دنهلا نم جونقلا دالبب لصتت

 ناتروك امهو شحولاو لتخلا رهللا ءارو امم نوحيج ىلع ةروك لوأو

 ربنو بايرج ربت نيب وه امهناكمو دحاو لمع ين ناتعومجم امهنأ ريغ

 اهركذ مدقملا شخولا مث لتنلا دالب بايرج ربن نم قرشلاب لصتتو باشخو
 كبلهو تايلمتو كلبراك لتخلا ندمو دنكوالو درواله شخولا ندمف

 الإ لابج هرثكأ لتخلاو كيب قاتسرو رغرافو غاراجيدلاو كنمو ةردئكسو

 .كنم لتخلا يف ةنيدم ربكأو شخو ةيحان

2 6, 1, 2 

 ٠ © بايراخ 51ه, راج 6 | بايرح ةيبرغ يلو © | بايرخ طم, بادرخ 1, بادرح 3
 رثك جاتنو هرج. © | ربثك هري.12 | بلجيو هرج, م | كامرلاو همت. © ءا 35 تاوذإ 4

 تَّنْملا 5 | ناسخدب 8 ٠ ضرألا راطقأ] راطقألا © | هقوف ص7 16 ٠ © ةنولملا 1ع, تاذ
 | © لتخلا] ليلا 21, لبملا ©, ليلا ٠010  #4م1م, تاحدب ك . 9 حولا و, جوتقلا

 بابرخ م16, بانرح © | ليجلا 12 ٠ بايرخ 1م, بابرخ ى 11 ٠ © شخولاو هرمي.

 دتكالو هول. | ليلا ط, لبحلا ©, لبجلا1© | كنيراك م 13 ٠  1مم, ليحلا ©, ليلا

  47كبرك © | تايلمتو] تاتاهنو 5م, نانهب 6, تاتلهتو 1 | كيلهو طنا 1. !انسودام :14

 كناهو جول. ع ممو6 دنكوالو . 14 كنم - غاراجيدئاو] لبجلا يف © | زشاتو ل, ىتناتو

 كنم  ريكأو 1. ]1ةو51, 448: رحكأاو 15 ٠ كب ط, هر. م | ليخلاو 81, ليلاو ه | 16

 ٠  14( 816(لبجلا ه, لبحلا 1, ليلا 2) لتخلا يف كنم مخانت ةنيدم يهو (رحكاو
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 يل

 جراخو لخادو تاراجنو قاوسأ امف ةنسح ةرماع ةنيدم درواله ةئيدمو

 كبله ةنيدم امأو تاراجتلاو قاوسألاو ربكلا يف اهلثم دنكوال ةئيدم كلذكو

 اهؤانبو تاهزئتملاو نيتاسبلا ةريثك ةعقرلا ةعئار ةعّقبلا ةنسح ةنيدم يهن

 نيبو اهب لزاي ناطلسلاو ريسايم موقو ةريثك قاوسأ ابو رايجلاو نيطلاب

 نم روس اهلو ربكلا يف ةطسو كنم ةئيدمو ناتلحرم كنم ةنيدمو كبله

 كنم نم رغصأ كبلهو ريثك رشبو قاوسأو ةرامع اهلو صجو ةراجح

 ةريثك ةرامعو تاعانصو قاوسأ امبمو ناركو ناخخو ربكلا يف اببلث كنمو

 رععملا نمو ناتلحرم درواله ىلإ ةريغص ةنيدم يهو نهرآ ربعم نم كلذكو

 بايرج ربن ىلع نهرآ ربعم قوف ةنيدم اضيأ جنبراكو ناتلحرم كبله ىلإ

 اليم رشع يثا ىلع رجحلا ةرطنق نم يه تايلمت ةنيدمو لايمأ ةثالث وحنب

 قاتسر نمو ناتلحرم كنم قيرط ىلإ ناشخذب ربعم نمو كنم قيرط يف

 ةلحرم غاراجيدلاو كيب قاتسر نيبو اهلخدت مث غاراجيدلا ربن ريعت كيب

 نمو عفانمملاو تاريخلا ةريثك ينابملاو قاوسألا ةنسح ةريبك ةئيدم غاراجيدناو

 مدقت دقو كنم ىلإ نابلب ربن ربعت مث موي امهئيبو رغراف ربث ربعت غاراجيدنا

 .ناتلحرم نايذاوقلا ىلإ ذمرتلا نمو اهفصو
 راجنتو قاوسأ ابو بارت روس اهيلعو ذمرتلا نم رغصأ ةئيدم نايذاوقلاو

 نم اهلو تالغو عفانمو ةرماع ىرقو راوكأ اهلو ةلعفو عايضو ريسايم

 سس ع سس ع سس سس سس يس

 مب, 2

 2 دنكأل عمهم. | كيله] كئاه مهل. ٠ 4 رابملاو رجآلاو 1م ٠ 5 كبيله] كئاه له.

 ربكلا يف اهيلت روس اهلو هربت. © | روس قوس اهلو م ٠ 6 كيلهو] كناهو تم440. .٠ 8 ربعم

 نمرأ ملل. . 9 كبله] كناه م00. | حينواكو 5 حنواكو 6 حنواكو 1 حيراكو 6 | سمم

 نءرأ ©0004. | مم5( نهرأ ريعم: (9-8) جنب راكو - ةنيدل» يهو معم.14 | باير ظ16, بايرخ

 6 ٠0 10 رحنب] وحل هنع دصتو 14 | تاتملت 80, تاهلب 1, تاهلت « ٠ د1 تاسخدب 51

 تاحدب ق, تاشخدب م | كند قاتسر م24. . 13 أهلصو مدقت دقو  ةئيده غاراجيدتأاو هدر.

 060 |[ غاراجيدتا ةنيدمو 1م | ةريك م. 0150. 12 | مم54 ةلسح ؛ٌةديح 1م + 14 زغرام [,

 ررعوام م | ثنالب ظط]م ٠ 15 ةلحرم ضن ٠
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 تح

 رباع قوس تاذ ةرضحتم اهنكل نايذاوقلا نم رغصأ ةئيدم يهو زدون ندملا

 .لحارم ثالث نايناغصلا ىلإ نايذاوقلا نمو ةلحرم امهئيبو عئاضبو تاراجتو

 ابك اسمو نيصح روس هيلعو ضير اهلو ذمرتلا نم ربكأ ةنيدم نايناغصلاو

 رثكأو الاومأ مظعأو ارثب رثكأ ذمرتلاو نوليلق اهلهأو حاسف اهعراوشو

 ةبطخو عماج دجسم اهلو نسح نيصح زدنهق نايناغصلاو الوجتو افرصت

 ةيراج هايم امو ةلصتم تارامعو ىرقو قاتسر اهلو ملعلل بالطو ءاهقفو

 لصت ىتح نايذاوقلا برقب عمتجتو نايذاوقلا رامتأ عم ام.رجب لصتت رابتأو
 .ذمرتلا لفسأ

 ناقئمرج ىلإ ذمرتلا نمو لحارم عيرأ نايناغصلا ىلإ ذمرتلا نم قيرطلاو

 اهلو ةنسح نابمو ةلصتم ىرقو قاتسر اهلو ةريغص ةئيدم ناقنمرجو ةلحرم

 ةحلاص ةنيدم يهو ةلحرم يجنمرص ىلإ ناقئمرج نمو ةيراج هايمو قوس
 اهلو دراولاو رداصلاو تاراجتلاو قاوسألاو راجتلاو سانئلاب ةرماع ردقلا

 يهو اليم نورشعو دحأ لايمألا نم يهو ةلحرم يجنزراد ىلإ اهنمو عفانم
 ةرماع تاطابر اهلو عراوشلاو قاوسألا ةنقتم مفانملا ةلماك ةنسح ةئيدم

 .ناتلح رم نايناغصلا ىلإ يجنزراد نمو تاراجتو لاومأ اهلهألو ةنقتم نكاسمو

 لايمأ ةعست كدنون ىلإ نايناغصلا نم جرخم درجشاو ىلإ نايناغصلا نمو

 كانه هضرعو باشخو يداو امهنيبو اليم نورشعو دحأ ناراومه ىلإ مث
 ينلرغ يف ةرماع ةنيدم ناراومهو رثكأو كلذ نم لقأو لايمأ ةثالث نوكي

 لاوحألا ةحلاص لاومألاو عئانصلاو راجتلا ةريزغ لهألا ةريثك ةرضحتم ربللا

 82ب 60, 1 2

 1 زدون همم !عو. 2, نرود 0, نروم 1, تررب م ٠ 9 ناقنمرج] راقيمرخ ط 01, راقيمرح

 م ٠.010 راقيهرخو 861, 5مم ٠.0 11 راقيمرخ ط, راقيمرح 3, ورم. 1, راقمرح © |

 ىئجئمرص 8, ىحيمدط 01, ىشيبدص م . 13 ىقحرزاد 0, ىسوراد 1, ىشروأد ©

 15 يسسرراد 01, ىيحيراد « + 16 درجساو همل4. | كدئول] ادتوُي 8, ديوب ©, ادنر

 آ1, دبرت 2 ٠
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 دورشعو ةعبرأ ناوسك نايا ىلإ اهمو تاهزنتمو نيتاسبو ةلصتم ةرامع اهلو

 ةنيدمو اليم رشع ةسمخ ناموش ىلإ اهنم مث ةرماع ةريبك ةيرق يهو اليم
 تاريخو ةمئاق قاوسأ امو راجتلاو نينكاسلا ةريثك رادقملا ةطسوتم ناموش

 نايدفا ةنيدم ىلإ ناموش ةنيدم نمو عينم روس اهلو نيطلاب اهؤانبو ةمئاد

 ةسمخ ىهو فيفصخ موب درجشاو ىلإ اهنمو ةرماع ةريغص ةنيدم يهو مري

 تاراجتلا ةعساو تارامعلا ةريثك رادقملا ةديج درجشاو ةئيدهو اليم رشع

 لاوحأو تاعانص اهو لا اهلهأ ءاسن ينو نورفاسمو ةلجو ريسايم اهب

 قافآلا نم ريثك ىلإ لمحم ريثك نارفعز درجشاوو ناموش نم عفت ريو ةح اص

 نطقلاو نوككلا نايذاوقلا نم عفتربو درجشاوب ةلغ لجأ وهو ةديعبلا دالبلاو

 ىلإ لمحت ابنمو ريثكلا ءيشلا اهنم اهب عمتجمو ةرمخلا اهم عنصي يلا ةوفلاو

 رهن لخدي يذلا لبجلا ىلإ درجشاو نمو مهس ابف ناطلسللو دنهلا دالب

 .ةفيفخ ةلحرم اهتيحان يف جرو هتحن باشحخو

 درجشاو ةئيدم نم راسو اليلق قرشلا عم فرحنا تشارلا دالب دارأ نمف

 سانو تارامعو قاوسأب ةرضحتم ةريغص ةنيدم يهو ةلحرم دنبرد ةئيدم ىلإ

 يف دنبرد براقت ةئنيدم اضيأ يهو ةلحرم ناكراج ةنيدم ىلإ اهنمو ريسايم
 ناكراج ةنيدم نمو ءاوس تاراجتلاو ةلعفلاو عانصلا نم اهيف ام اهببو ربكلا

 لي امم تششارلا رحخآ يف ةعينم ةرماع ةنيدم يهو ةلحرم ةعلقلا ةنيدم ىلإ

 ناسارخ ىصقأ تشارلاو نورذحتم كارتألا نم مهو لاع لبج ىلع كارتألا

 2 (هج11 طوب مقفتسل, ©, آ, 2

 1 تاوسك نابا] ارشم رابآ 8, ارشئراب 6, ارسرانا 1, ارسترابا م ٠ءا 2 تاهوس 4.

 3 ناموس 000. | ماع ةطسوتم: ةرادعلا ةلصتم 1م .٠ 4 ناءوس 64. | نتايدفاز ثايدنا 261

 نايدن « ٠ 5 درجسأو هوه. ٠ 6 درجسار ءمل4, ٠ 8 نايوس ههه | درجساو ءملل. |

 ريثك ىلإ ليج همت. 6 .٠ 9 درجساوب 002. ٠ 11 درجسأو همه4. < 13 تسارلا 64. ١

 درجسأو 000. ٠ 14 كنبرد 8, كيئرد 016 ٠ 15 ناكراس 86 | ةماقلا ةئيدم -اشيأ يهو

 ةلخرم هده. 16 | ليئرد طر كيلارد 614 . 16 ثاكراج 26 . 17 تسارلا جهل. ٠
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 ةراقلا ىلإ كرتلل لخدم ابنم ناك نيلبج نيب ةنبدم يهو هجولا كلذ نم

 نم هيلع لعجو ابباب كانه كمرب نب دلاخ نب ىبيحي نب لضفلا قاغأف
 .نآالا ىلإ هتسارح كولملا تلوادت مث هسرحب

 تبتلاو نانو نيبو كرا دالب يف ةنيقشلاو ناخو لتخلاو شخولا لي اممو

 بيطلاو ةرثكلا ين اهل ريظن ال ىلا ةضفلا نداعم ناخوبو اموي رشع ةينام

 كانه هنوعمجيف لويسلا يرج تقو يف ءاملا عم ليسي ربت بهذ اتيدوأ فو

 كارتألا نئادم نم ةنيدم ةنيقشلاو قيقرلاو كسملا اهنم عقيو دالبلا ىلإ هنوجرخو

 .شحولا مخاتت يهو مايأ ةسمخ ناخو نيبو اهنيبو ةيخلرخلا

 امهنيبو دنساب ةنيدم اهنمف ةرماع ةريثك دالب نايناغصلا ةنيدم راوجيو

 اهقفارمو اهتاريخو ةلصتم اهترامعو ةرهاز اهراطقأ ةرماع ةنيدم يهو ناتلحرم

 ةئيدم يهو بونجو قرش نيب ةلحرم باروب ىلإ نايناغصلا نمو ةريثك
 نيبو تاعانصو زرط اهو ريسايم اهلهأو تارامعلاو تاراجتلا ةريثك ةئسح

 يهو لايمأ ةثالث تشدكير ىلإ اًضيأ نايناغصلا نمو ةلحرم دنسابو باروب

 .اقرش ةلحرم روئيز ىلإ اهنمو ةريغص ةنيدم

 كنأ كلذو ةلحرم ةرشع ىدحإ يهو اراخي ىلإ قيرطلا اضيأ ذمرتلا نمو
 طابر ىلإ اهنمو ةلحرم ةريغص ةئيدم يهو درج مشاه ىلإ ذمرتلا نم جرخت
 ديدحلا باب نمو ةرضحتم ةريغص ةئيدم يهو ديدحلا باب ىلأ اهمو كنراد

 2 و 1, 2

 1 اهنم هرن, 0, امهئيي 1م ٠ 4 سحولا © | لتخلاو] ليجلاو 86, لبجلاو ©, لجلاو 1 |
 ةسفسلاو 7, هوت. ©, هتعللاو 1 | تبشلاو 82ه, و.م. ©, تستلاو 1 ٠ 7 ةتتفّسلاو >, هتيفسلاو

 ©, ةئئنسلاو 1, ةئيفلاو « ٠ا 8 ةيطزخلا 5, هنلرحلا قر ةيحلزخلا 14 | شخولا 1, سحولا ©:
 نيصلا شرأ طر هج شرا 6 .٠ 9 دئساخ6 ٠ا 11 باروت 816, 5م. © ٠ 13 باروت م04. |

 ادنسابو 21 | تشدكير] هلكنر 8, ممو طءوم اه. 0, هسلكن 1, هسيلكل م ٠ 14 تونير 2,
 نوسر 0, نونبر 1, توتير 4 . 17 كنرادط ٠
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 يف ديدحلا بابب ةيبش ةرضحتم ةريغص ةئيدم كدنكو ةلحرم كدنك ىلإ
 ةلحرم خبوس ىلإ اهنمو ةلحرم يذبدلا ىلإ اهنمو تافرصتملاو لامعألاو عئانصلا

 خبوس نمو مفانم ىلع ةيوتحم قاوسألاو ينابملا ةليبا ةنسح ةئيدم اضيأ خبوسو

 .ةلحرم فسن ىلإ

 رماع ريبك ضبرو روس اهل ضرألا نم وتسم يف ةريبك فسن ةئيدمو

 اهلو نيصحلاب سيل زدنهق ةنيدملا فو باوبأ ةعبرأ اهلو روسلا هب طيح

 ةرامإلا راد نيب ةلصتم ةعمتجم ضبرلا يف اهقاوسأو عماج دجسم ضبرلاب
 نيتلحرم وحن ىلع اهنم لابجلاو حاونو ىرق ريثك اهل سيلو عماجلا دجسملاو

 لبج ال نوحيج ربثب ةلصتم ةزافم يبرغلا بناجلا ين اهنمو شك يلب امم اقرش
 اذه لصتيو هيلع ةرامإلا رادو ةنيدملا طسو يف يرجي دحاو رهن اهلو ابف

 فسنب سيلو اهنم عرازلا ىقس ةئيدملا نع جرخ اذإف شك نم ام ربلا

 هايم مهلو ةليحملا نينسلا يف هيرج عطقنيو ربا اذه الإ راج ءام اهقيتاسرو

 فسن ةنيدم ىلع بلاغلاو مهلقابمو مهئيتاسب نم ريثكلا يقست ةيراج ةعبان

 اهلو قيرطلا هذه دئقرمس قيرط عمتجم اهبو ةعدلاو ضفخلاو ةعسلاو بصحخلا

 نات ريغص ناتنيدم امهو ةبسك يناثلاو ةدزب امهدحأ ىمسيو ةئيدملا ىوس نا رينم

 ةلحرم غرمبام ىلإ فسن ةئيدم نمو تاعامجو ربانمو دجاسم امببف ناترماع

 8 (3-1 هوب موقفتامإ), ©, آ, 2

 1 كدنك عمد اههب 8, كديك تم | كدنكو عمو 1ءو. ط, كديكو 014 .٠ 2 ين ذيدلا

 همه امه طر نكدنولا 0, نكدندلا 1, دنكذفرلا « | خيوس 208 168. 8, مروس 61, رحبووس

 6 ٠ 3 حاروسو 81, حبروسو 0, نجي روسو م | ةئيدم هزل © | خب وس 2708 168. 8, حبروس

 ©, حلروس 1, رحبروس 4 ٠ 4 فكل 2 ٠ 6 هب] اهب 5 | اهلو مم.] هلو 2, همي. م . 7 ةلصتم

 هس. 16 ٠ 8 حاون الو ت14 ٠39 نك 6 ٠ 11 شك نع هب © ٠ 12 ميلو] اهلو قت -

 13 ةيراج هت. 126 | مهتيتابو مهعرازم نه 16 ٠ 14 شفخلاو هم.14 ٠ 15 هدرب 616 |

 هشك ظ16, هك 0 .٠ 16 عارْميام ظ, عربسام © م
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 ىلإ اهنمو ةرماع ةيرق يهو ةلحرم نوجارف ىلإ هنمو ةلحرم لاكنايم ىلإ هنمو

 .ةلحرم اراخم
 لايمأ ةئالث ربنلا ىلإ لمآ نم جرخت اراخم ىلإ لمآ نم اضيأ قيرطلاو

 ةنيدم يهو ربلا نم ةيقرشلا ةفضلا يف ربرف ةئيدم ىلإ بكارملا يف ربعت
 يف يهو نيتاسبو تاعارز اهلو كلاسملو عراوشلا ةفيرظ ينابلا ةنسح ةرماع

 ىلإ قيرطلا طسوتم وهو ةلحرم دنكيب ةنيدم ىلإ ريرف نمو ةنيصح اهسفن
 اهلو تاللغو عرازمو ةمئاق قوسو تارامع اهل ةطسوتم ةنيدم يهو اراح

 ال اهسحو اهفرخزت يف هتلبقو هناينب فرخزم عماج دجسمو نيصح روس

 .ةلحرم اراخم ىلإ دنكيب نمو اهتاذب ةدرفنم ةنيدم يهو اهلثم ءانب ىلعي
 ةجرف ارظن نساحملا ىلع يهزتو اربك ندملا ىلع فشت ةنيدم اراخمو

 ضرألا نم وتسم يف ةئيدم يهو تارمثلاو راجشالا ةريثك تاهجلاو ءاجرألا

 لاحملاو نيتاسبلاو روصقلا نم كبشملا ءانبلا اذهب طيحمو كبشم بشخ اهؤانبو

 اهلثم يف اليم نيثالثو ةتس هلوط نوكي اه ةلصتملا ىرقلاو ةشرتفملا ككسلاو

 نم دعت يتلا لاحملاو نكاسملاو روصقلا هذه عمجي روس اهلك اهب طيحيو
 روسلا اذه لخادو افيصو ءاتش ةبصقلا لهأ نم نوكي نم اهلكسيو ةبصقلا

 ةنسح ةنيدم روسلا اذه لخادو اهلثم ين لايمأ ةثالث وحن هضرع نوكي رحنآ روس

 ظ مرسم روج ارووب طروبم تنوع ثوم

 1 كاكباتم م5 6, كاكتاس 1, ككتايمم م | نوحارت 5 6, وم. 1, بوحارق#© ٠.03 قيرطلاو

 (9) ةلحرم اراخب ىلإ  اًضيأ 5: هريرب 6186 + 4 سرق 8 ٠ 6 ريرق 8 . 10 فشت ىراخب ةنيدمو
 ©0186 | مهو6 |رظن : ضرأ ةل+و دنقرمس ةئيدم كلذكو عبارلا ميلقإلا نء اايعضوم يف اهركذنمو

 (هللا ءاش نإ هرض. [م) هللا ءاش نإ ةةسورشاو دغدلا 612 | تارمثلاو - ةحرفاو آخ: همني 8,

 لعو. 61 ٠ 12 رودقلا نم انبلاو كبنملا بشحلا اذهب طيسيو 1 | لاحملاو 4 ٠ 13 ثوئالثو

 م4 ٠ 14 اهلك اهب] اهعيمجب م1, ميمجلب | مدو6 روصقلا : اهلك ى | لاجملاو كف ٠ 15 مدد

 اهنكيو : موق كل | لايمأ ةثالث رولا اذه لخادو هرج. ه

15 
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 اذه رادقمو ابب لصتم ةنئيدملا جراخ زدنهق اهلو صصحم روس اهل ةئقتم

 راصبألا قورب روصقو نسح نكسمو ةعلق هيفو ةريغصلا ةنيدملاك نوكب زدنهقلا

 اهعناصم نسحل ناماس دلو نم ةالولا اهل زئيو اهعارتخا بابلألا عيريو اهعالطإ

 رايدلا رماع ضيرع ليوط ضبر اراخم ةنيدملو اهناينب ةقاثوو اهناقتا بئارغو

 لاثملا يدع عماج دجسم اهيفو ضبرلا اذه يف اهقاوسأ رثكأو تالاجملا حيسف

 ام قئالخلا نم اراخببو ةئيدملا يف ةبصقلا باب ىلع هعضومو لافتحالا ريثك

 ولوأ ريسايم ءاينغأ ءايلمأ اهلهأ ةلجو ربخ مهب طيح الو ددع مهل ىصحب ال

 قرتخيو دغصلا ربت اهضبر قشيو ةعساو تاراجتو ةحلاص لاوحأو ةلئاط لاومأ

 يئاجلا دغصلا ربت لضاف وه ربنلا اذهو اهقاوسأو اهعراوشو ابهتقزأ رثكأ

 هزانملا هيتفضبو ةدع ءاحرأ نيحاوط هيلع ارام لهألو دنقرمس نم ابملإ

 هلضاف طقسيو ةدتمملا عرارملاو راجشألا ةفتلملا قئادحلاو تانجلاو نيتاسبلاو

 ةكربلا هذه ىمستو ريرف نم برق ىلعو دنكيب ةيحان يف ةريبك ةكرب يف
 لامعأو ةريثك قيتاسر اراخبلو ديدح باوبأ ةعبس ةنيدملاو نجياسب

 انمدق يذلا طئاحلا تحن اهلك لب اهرثكأو عايضو ةليلج ىرقو ةروهشم

 ضرأ الو ةزافم الو لبج هلخاد نم طئاحلا اذه هب طيح اميف سيلو هركذ

 بلجي هنمو ةحفصم ةراجح وهو ةكرو لبج اهلإ لابجلا برقأو ةرماع ريغ

 طمامر هل

 ٠ صصخب] صح يف ل | زدنهنإ ةبصق مآ. | زدنهتلا اذه رادقمو] اهرادقمو ماله 1
 بابلألا ميريو] (رظانلا 1.4) راظلا عوريو ماه | دلو] لهأ » . 4 تالاجملا ب ضيرع هز, 3
 لانتحالا ريثك هديب » | ددع - قئالخلا نم] ةدعو ريثك رشب ٠6 رايدلا رباع هج. ه4 | 8

 تاراجتو ةحلاص 8 .٠ # اهلهأ ةلجو] اهلهأو > | ريسايم هنصر. 57 ٠ ددعلا مهيصحي ال ممأ ماج
 اهتزأ] اهرايد مايه | لشاف ره] ءام نم لضن ام ره ماه | يئالا] لصاولا وهو 9 ٠ » همن.
 هيلع اراخب لهألو] هيلعو » | يحارط هدي. ماه | هزالا هديه 10 ٠ مآ.4

 ةكرب] ةريسب 12 ٠ راجدألا  تانجلاو مرو. 8 | ةدئمملا هريس ظ | طقسيو] عقيو مآيه 11
 نحماب] شاج ماب ط, ساج ماسي م, 013.٠  4م14 | نم برق ه0. 4 | ربرق 8, نيرف

 ساح ماسي 3, نءراح ماسي ى | (495,) ةكاوفلا  ةنيدمللو هرج. مالك ه 6 مهيلإ 5 | ةكرو]
 .٠ لكراظ
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 فأن

 بلح دقو عراوشلاو قدانفلاو رودلا حوطس هب شرفت ريثكلا رجحلا ارا ىلإ
 هنم لختيف هرجح نم رغص ام قرحم دقو صحلا راجحأو يناوألا نيط هنم

 هكاوفلا ناولأ ابنم يتأب تانجو نيتاسب اراخ ينو حوطسلاو نايئبلل رابجلا
 .هك اوفلا نم ءىيش اهلدعي ال ىلا

 لخاد يف يتلا ندملا امأف هجراخ ينو اهطئاح لخخاد يف ندم ةدع اراخبلو ١

 ناكغمو ةئدنؤو ثكجممو ةيحانلا هذه يف ارينم ريكأ ىهو سيواوطلاف طئاحلا

 طئاحلا جرام يه يتلا ندملا امأو طئاحلا لخئاد نم اهلك هذهو ةداجحخو

 هذه ريكأو ثكجايلمو ثكناغرخو نكتميدخو ةينيمركو ريرفو دنكيب اهئمف

 ةنسلا نم تقو يف قوس اهل ةرماع ةنيدم يهو سيواوطلا ةروكذملا ندملا

 ءارشلاو عيبلل ناسارحن ضرأ عيمج نم راجتلاو سانلا هيلإ دصقيو مولعم
 رئاس ىلإ نطقلا نم ةذختملا بايثلا هنم لمحمو ةعتمألا نم ريثك هيلإ بلجيو

 هكاوف امو بايثلا هذه ذاختال زرطو تاعانص امو اهترثكل قارعلا ضرأ

 7 2, آم م

 5 يراخب ةئيدلو م آب هل | (6) طئاحلا  اهظئاح لخاد يف ه: اهنم مآ.4 ٠ 6 سواولعلا ما

 مة( كعاممع ةبيئمو م, هيينمو آ., هبنمو هل | ةيحأنلا هذه يف اريتم ريكأ يهو هرج. مآ ة | ثكحلمو

 م, ككحتيو م, ثكحتيو ]1., و.م. ل | ةئيدلرو 8, ةنادروو م, هتادروو 1, هنادرقر هل | 654
 ةئدلزو :ريرفو دنكيبو مآ.4 | ناكنمو جم04. ٠ 7 ةداجحو 81.4 | مهو: ةداجخو : قيرطلاو

 رشع ةيئامش نقيس لوط ىلإ مث اليم رشع انثا (عرس ه) عزش ىلإ ىراخب نءف دنقرمس ىلإ ىراخب نم
 رشع ةيئامث دوك ىلإ مث (اليم رثع ةمخ ةيسوبدلا ىلإ مث 8: اليم رثع ةينامث لوط ىلإ مث م) اليم

 نهيترا) نجنبرا ىلإ مث الي رع ةجم ةيسوبدلا ىلإ مث اليم رشع انثأ ةيئيمرك ىلإ دوك نمو اليم
 ةيلام' نامرز ىلإ  ةيسوبدلا ىلإ مث هرم. آرك) اليم رشع ةينامش ثامرز ىلإ مث اليم رشع ةمخ (00.

 ةثام اهيلإ ىراخب ةنيدم نمو لايمأ ةتس دنقرعس ىلإ مث اليم رشع ةسمخ ةمقلع رمق ىلإ مث (اليم رشع
 ىراخبب طيحملا طئاملا لخاد نم اليم رثع دحأو ليم م1 خل | طئاحلا لخاد نء اهلك هذهو هل.
 ماض | امأوز تأ اضياو ماه | جراخ يهز جراخب مام + ا 8 رسرثو] نرتو 4 | م0546

 هينيمركو : سيواوطلاو مآل4 | نيكيدخو مم1.. نكسرحو ه | ثكناعرجو مما
 تكلاع رخو مث | ككمحتمامدهو ممر تكحتمامدمو آب حكسنامرعو هل . 00 عي همن ذا

 ضرأ] دالب 1.4 ٠ 12 سائجألا ةفلتشم هكاوف اهبو] هكاوف سانجأ اهبو ٠

10 
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 يهو اهقرط قرتخت هايلاو ةدوجوم اهقفارمو ةريثك اهنيتاسبو سانجألا ةفلتخم

 ىلإ اهنمو ةنيدملا يف عماجلا اهدجسمو اع رودي روسو زدنهق اهفو ةنيصح

 سيواوطلا نم رغصأ ةئيدم ثكجميو اليم نورشعو ةعبس يهو ةلحرم اراخم

 تانجو نيتاسب اهلو ةريثك تاعانصو بارت روس اهلو ةرضحتم ةرماع يهو

 ةندنزو اليم نورشعو ةعبرأ امهنيبو ارا لامش يف ثكجميو ةلصتم ةرامعو

 نيتاسبو ةيراج هايم اهلو اهرطق ةرامعو اهلاح يف ثكجمب ةئيدم هبشت اضيأ

 وحن قيرطلا نيبو اهنيبو اليم رشع ينثا ىلع ةئيدملا لامش ىلع يهو هكاوفو
 ةمئاق تاراجنو قاوسأ اهبف ةريغص ةنيدم كلذك اضيأ ناكفمو فصنو ليم

 فرحنتتو دنكيب قيرط نيمي ىلع يهو ةلصتم امترامعو نيتاسب اهلو اهتاذب
 اهلو اريكو اردق ةنيدملا هذه لثم اضيأ ةداجخخو لايمأ ةعست و قيرطلا نع

 ىلع دنكيب ىلإ ارا نم بهاذلا نيمب نع يهو ةلصتم تارامعو قاوسأ

 ىلإ سيواوطلا نمو لايمأ ةئثالث وحن قيرطلا نيبو اهنيبو لايمأ ةعست
 رمعأو سيواوطلا نم ربكأ ةئيدم ةيئيمركو دنقرمس قيرط يف ةلحرم ةينيمرك
 عماج دجس» اهلو ءاوه فطلأو هكارف رثكأو اضرأ بصخأو اًقتلخ رثكأو

 دالب يلي امم لايمأ ةثالث نكتميدخ ىلإ ةينيمرك نمو ةريثك ىرق اهلو ربنمو
 ىلإ بهاذلا راسي ىلع مهس ةولغ دنقرمس قيرطو نكتمدخ نيبو دغصلا

 ةثالث رادقم نكتمدخ نم ىلعأ دغصلا يداو فلخ ثك#ايذم ةنيدمو دنقرمس

 م.م, آر ة

 1 امقرط 5: اهتاهح م4 ٠ 2 زدنهت] ةبصق م1 8 ٠ 3 ثكحتمو 8, ىه ثككحجنم كلذكو مان

 مل ٠ 5 اهرطت - ثكحبو هين. | ثكحتيو 25م1. ةلادروو هما 8 6 ككحتم 85م1 ٠

 8 ناكمو عمل4. ٠ 10 لاينأ ةمت وحن مايه 1. ؟ةةنومأ, 491: اليم رثع ينأأ 5 | هداجحو

 4 | اريكو 8: ةرابعو همن, ٠ 12 لايمأ ةعت مابه, 1. ةكوسودلر 491: اليم رشع ينئاطظ ٠

 15 يرق 'اهلو] ىرقو 2 | نكيمدخ م1, نيك.دخ م, نيكيرح مل | ةثالث طا ةتس هما ٠

 16 نكيددخ م1, ليكسخ مر نيكيرح هل ٠017 ككجتءاددم 8, (امري م"#) ككجنم امري م,

 ثكحسامرم ]1 تيان رم هل | نكيمدحخ ه1, نيكيدخ مب نيكمرح هل | ةثالث 5: ةئس هعالب ٠
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 لك ينو ارشب اهرامع ىزاوتيو اريك اهرادقأ براقتت دالبلا هذهو لايمأ

 ةثالث ىلعو ةينيمرك ءاذحب ثكلاغرخنو ةمئاق ةبطخو رنمو دجسم ابنم ةدحاو

 .يداولا ءارو' نع لايمأ

 ترج اذإ اهلوأو دغصلا ضرأ بونجلا عم اهقرش نم اراخبب لصتيو

 نورشعو ةعبرأ لايمألا نم يهو ةلحرم اقرشم ةيسوبدلا ىلإ ترس ةينيمرك

 عرازمو ىرق اهلو رامثلاو نيتاسبلا ةريثك ةنسح ةنيدم ةيسويدلاو اليم

 ىلإ ةيسوبدلا نمو ةيراج هايم او بارت روس اهلو ةنسح تارامعو

 ةنيدم نجنبرأو اليم رشع ةسمخ لابمألا نم يهو ةفيفخ ةلحرم نجنبرأ

 اهلو ةنسح لاوحأو عئانصو تاراجتو تارامعو قاوسأ اهبف رادقملا ةطسوتم

 فإ نامرز نمو اليم رشع ةينامث نامرز ىلإ ابنمو نيتاسبو ةلصتم عرازم

 .لايمأ ةتس دنقرمس ىلإ اهنمو اليم رشع ةسمخ ةمقلع رصق

 ةبصقو دغصلا يداو يونج ىلع ةريبك ةئسح ةنيدم دلقرمس ةئيدمو

 ةيماس روصقو نابمو ةعستم تالاجمو عراوش اهل ةنيدم يهو دنقرمس دغصلا

 يهو قدنخ اهب فيطي عينم بارت روس اهلعو تاناخخو تامامحو قدانفو

 بلج ءام ةنيدملا لخخديو باوبأ ةعبرأ اهلو هكاونلاو معنلاو بصخلا ةريثك

 لع ةيلاع ةرطنق هل يب لق ربغ وهو شك باب ىلع برنجلا ةهج ىلع اهملإ

 رثكأ معيو اهقاوسأ قشيو ةئيدملا لخدي نأ ىلإ عضاوملا ضعب يف ضرألا

 نم ءيش هيلإ لصي الثل غلاب رظنو سارحو ةظفح ربا اذهلو ةئيدملا روصق

 زدنهقلا لفسأ ةئيدملا يف اهنم عماجلا دجسملاو نيصح نسح زدنهق اهلو داسفلا

 طبامرايرب هل

 2 عماج دجس٠ 1. ه | ةمئاق همي. حل | تكتاغرجو م, ثكئاعر جو م1, ثكباعرجو 4 |

 لايمأ ةثالث 8: ةلحرم م1, خسرف مى ٠١ 6 عرازمو] نيتابو خل .٠ 8 نيجنبا 8, نجيترا م, نسيئرا

 آ., نحبرا ه4 | نجيتراو 25م1, نجساو 4 .٠ و رادقملا هيب » | تاربعو قاوسا] قوس

 آيه ٠ 10 نامزار 5, ثانرز م | ةمقلع رمق - ةئامثز ةمقلع لإ ل ٠ 14 تانخو 8: هر هعاغ ٠

 16 شك م: ريبك هم10 | ةيلاع ةرلعتف م: لاع ىلبع ©6006 ٠ 17 اهئاوسأ قشيو طا هروب هما ٠

 18 ةنيدملا روصق 8: اهروصق هو66. | غلاب هج. م | لصوي ه . 19 لفسأ يف ٠

15 
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 ةخئءاش روصقو ةرماع ةرشثك رايد ةنيدملا يفو ةعراشلا ةجحملا ضرع امبنيبو

 راجشأو ناتسب اهف نوكيو الإ ةريبك راد الو رصق اهنم نوكي ام اليلقو

 ةالولا تلومت نأ ىلإ دنترمسب اذه لبق لزنت تناك ةالولاو ةقفدتم هايمو

 ةلقتنم اهترامع تراص دقو بارحش اهرثكأ اذه انتقو يف دنقرمسو ارا ىلإ

 دنقرمس ةنيدم نأ ريخلا لهأ هاكح اميفو ابق ىلا ةسايرلا ببسب اراغغ ىلإ

 ءارو ام قيقر عمتجم دنقرمسو نيئرقلا وذ كلذ مثتساو ريك ألا عبت اهءانب أدتبا

 .ربنلا

 نم هعبنتم لصأ ارا ىلإ اهنم ذفنيو دنقرمس ىلإ لصي يذلا دغصلا ربنو

 ميلا لبج نم درطت نيعأ نم لوأ يف لزنيو نايناغصلا رهظ ىلع منيل لبج
 مظعمو اهلك دنقرمس رابنأ بعشتت هنهو رسسغ روب ىوسي عقنم ِق عمتج و

 رسغ رو ةقرامم كلغ قرشملا ةهج ُِق رابنألا هذه نسو كنق رمس لصي يداولا

 هلإف شرإ رب امأف نيمشب ربل مث شمراب ربت جرخم هلفسأ نم مث شرب ربن
 لصتن يتلا ىرقلاو طئاحلاو ةنيدملا رابنأ هنمو دنقرمس رهظ ىلع دتعو رمي

 ةهج نم ربغلا اذه يذاحن هنإف شمران ربغ امأو هاهتنم ىلإ هثديم نم 5

 ىلإ هلرأ نم ةرماع ىرقو ةلصتم تارامع هيلعو موي هيرج رادقمو بوذا

 ىرقلا «نم) هيلعو بونجلا يلي امم شمراب ربن يلب هنإف نيمشب ربن امأو هرخآ
 شراب ربثو شرب ربث راهنألا هذه ربكأو شمراب ربت ىلع ام وحن تارامعلاو

 27, امه

 ٠ لزنت نونا م 3 .٠ ايي تركيو] اهيلو ماله | نيتاب هه 2 ٠  4ةرداع هوت. 1

 4 تراص دقو] تراعو » .٠ 5 اهي تداع دن ةسايرلا توك يسب م18 ٠ 6 اهنانب ما. |

 متأو اس4 | قيقر همن. ه ٠ 8 ذفنير] ديعتو ح ٠ 9 ,تبلا -رهظ ىلع هج ط4 ٠ 10 نعرت

 1”, شغروب م1, غروب ى | يداولا ملثمءو 2. هسلشممو جتا[ ١ 11 نعرتظ, غروب ما

 مل م 12 شرب] نمر ج0مل0, | سراب هملل. | نعتب 8, سب م. ىيمشاي [].. ىفف ها نسر

 تونا ٠ 14 سرت م. سد اك ! ةهج] ةخاتم .ا 16 نيب طب ينك ما.دم مه

 نم 06 8" | نسفرت تاللل | شقرا رهن دس لي امم نيب ماش ع 17 يسر

 سمرا تقلل
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 عقنمب لصتيو ةدع راهنأ نيرهلا نيذه نم بعشتتو امهف يرجت نفسلا نأل
 مغردلا قاتسرب ىمسي قاتسر شمراب ربن جرخم ثيح هرخآ ىلإ رسغرو
 قيضأ ينو اليم رشع انثا عض وم عسوأ يف هضرعو اليم نيثالث نوكي هلوطو

 اهم ةبرقم ىلع دنقرمس ىلإ دراولا ربنا اذه نم جرخميو لابمأ ةثالث عضوم

 سيف قرشملا ةهج يف رهنلا نع جرخم نجامزوب ربن اهنم راهنأ ةثالث اهالعأبو

 عفتني الو نخيتشا رهن اهنمو راذيو قاتسرب لصتي نأ ىلإ ةيحانلا كلت قيتاسر

 بعشتي مث اليم رشع ينئا وحن هئدبم نم هل رمي نأ ىلإ هجورتخ دنع هنم ءيشب

 اهيقسيف نخيتشا ىلإ يهتني ىتح اليم نيرشعو ةعبس رادقم يقسيف ناجيلخ هنم

  ثكجنيك رمن رهللا اذه لفسأ بعشتيو راهنألا هذه مظعأ وهو اهقيتاسر معيو
 ريغو نابزرملا قاتسرو ثكجنيك قاتسر يقسيف ركاسدو ىرقب كانه رميف

 ام عمو اراخم طئاح دودح ىلإ اهزواجيو ةيناشكلا ىلإ يهتني نأ ىلإ كلذ

 دئقرمس ىلإ هرثكأ لب هتلضف لصت دغصلا رهن نم رابنألا هذه نم جرخم
 عساولا قمعلا ريثكلا ءاملا دنقرمس باب ىلع دريج ةرطنق تحت هنم زاتجيف

 .ةنسورشأو منبلا لابجي جولثلا لوزن دنع هؤام ديزبو ضرعلا

 نجئبراو ةيسوبدلا اهبلإ ةبوسنملا املدم نمو قيتاسر ةدع دنقرمس ةنيدملو

 ثكناغرخو ثكبيجنبو ةيئناشكلاو نخيتشاو راذيوو ثكراباو فسنو شكو

 .ثكجنذوبكو ثككر فو

 ام, آر هل

 1 مقنمب] رهيب 1 هلا ءاا2 شغروب ظ, شعرو م, شغرو آ., شرغر ل | سمرأب مما

 سمراو 4 | ماغرفلا م00. ٠ 3 نركي] وحن ٠ 5 نخامزوب مع, ىحامرون آ., يحرامروب
 م ٠ 6 رادبو 000. | رجئبسا ظرور نحئنسا آني ريحسأ ه ٠ 8 نخيتشا جوه !ءهب 5, نحنبسا

 م, نجيتسا 1, سحسسا ل ا .ءا9 تكيسنكا 2, تكسنيك م, ثككحبل ], ثحكلل هل

 10 تكيجنكا 8, تكحنيك م, ككسحيك 1, ثحكلك مل ٠ 13 دديح آ,, ددح ل ٠ 14 رطملا

 جولتلاو 24 | متيلا 4 ٠ 15 نحيتراو 5, نجت راو ص, نحيتراو 1, نحسراو 4 ٠ 16 فشلو

 آس, شنو 4 | تكرابو م21, تكزابو ه | رادبوو هم44. | نجيتساو »ما, نحساو خه |
 هتباثيكلاو 4 | ثكجتمو 5م, تكحسو ه | ككتاذ'رحو 5, ثكناع'رحو م, تكئاعرحو

 طا ٠ 17 ثكلرتو ظم1, تكلرفنو هلا | ككجلذوبكو] ككجتسولبو 8, ككجنهوبو
 مآ ثكحتموبو كل ٠
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 مدع

 شك ةئيدم ىلإ دنقرمس ةنيدم نم خلب قيرط ىلع دئقرمس نم قيرطلاو

 ناضبر اهلو راجنلاو سانلاب ةرماع لهألا ةريثك ةليلج ةنيدم شكو ناتلحرم

 ةعست نم وحم اهلوطو نيصح ريغ زدنهقو عماج دجسم اهلو روس اهيلعو

 ىلإ اهلضاف لمحم ةريثك هكاوف اهلو بشخلاو نيطلاب اهؤائبو اهلثم يف لايمأ

 ةحفصم بشخ باوبأ ةعبرأ ةيلخئادلا ةئيدمللو ةئيبو يهو !راخثو دنقرمس

 لابج نم جرخيو نيراصقلا ربنب فرعي امهدحأ ناريبك ناربن اهلو ديدحلاب

 كشك قاتسر نم جرخم ذورسأ رهن يناثلاو ةنيدملا يلونج يف يرجو مايس

 اهلك هايملا هذه لوضف عمتجتف راغص راهنأ هدمتو ةنيدملا لامش ىلع هيرجو

 ام يندعملا ينارذلا حلملا نم شك ةئيدم نم عفتربو فسن ىلإ لصت ىتح

 .اريثك نيبجنرتلا اهلابج عقيو قافآلا رئاس ىلإ لمح

 رازخ قاتسر نم خبوسو شيرق دقون اهنم ةريثك ندم اضيأ شك ةنيدملو
 ةيفاك ةرامعو روس تاذ ةرضحتم ةريغص ةنيدم شيرق دقونو نغفيكساو

 ةنيدم يهو ةلحرم خبوس ىلإ شيرق دقون نمو ةفيفخ ةلحرم شك ىلإ اهنمو

 خبوس نمو ةلصتم تارامع اهلو بارت روس اهلعو اهف امم ةمئاق ةرضحتم

 فسن ىلإ شك نم قيرطلا راسي «ىلع) شيرق دقونو ةلحرم فسن ىلإ

 نم نغفيكسا ىلإ برقأ خبوسو خبوس نم لايمأ ةثالش ىلع نغفيكساو

 8,صرارش

 1 قيرط ىلع 8: ةنيدم لإ هما | ةئيدم هلك هرب آخ ٠ 1 شكو 5: يهو 0ع

 3 زدنهتو] ةبصقو 14 ٠0 57 ماسي مم1,, ماسلا 4 | يفاثلاو 5: رخاالو هع | دورسأ

 ©0008. ٠ 8 هتيرجو ]185 .٠ 9 نم ولاء هرم. آه | لمحي ان] ليستو 24 ٠ 0 ثيحترثلا

 6000. ٠011 سيرف دقوت 8, قيل ربوب م, سدرف ريون ]8 | حئوسو طرت, سوسو آن 4 |

 زارج مم, رارح ا, ارح 4 ٠ 12 نيمكساو ه | سيررق دقوُبو 8, سيرد رّيوُنَو م,

 سرت ريويو آل, شيرترو مه | ةينك هت. آ.8 ٠7013 سيرف دوب ط, سي ربوب م, سرق ريوب

 آر يلون هل | حنوس مم | يهو] خيوسو آ, خبوسو خ4 .٠ 14 حلوس ل21. . 15 دقوُيو

 يرق 8, سيرف ريوُنو م, سيرف ريربو ], نزف ريربو 4 | فشت 4 6. 16 مئوس 0000. |

 حئوسو 000. | نم مآ: ىلإ اهتمظ ٠
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 ةتدأ

 ىلإ فسن نم كلذكو اليم رشع ةيئامث ةدزب ةنيدم ىلإ فسن نمو فسل

 انركذ دقو فسن دالب نم امهو اليم رشع انثا ةريغص ةئيدم يهو ةبسك

 شك نمو كلذ ةداعإ انل بجي ال ثيحم اذه لبق اهتاذ يف يه امو فسن

 يذلا كلذكو لحارم تس نايناغصلا ىلإ شك نمو لحارم ثالث فس ىلإ

 .اليم رشع دحأو ليم ةئام دنقرمسو اراخم نبب

 نورشعو دحأ يهو ةلحرم ثكرابا ىلإ قرشملا ةهج يف دئقرمس نمو

 ةنيدم ىلإ اهنمو اهب رينم ال ةريغص ةنسورشأل ةمحاتم ةنيدم ثكراباو اليم
 ردقلا ةطسوتم ةرضحتم ةليلج ةنسحس ةنيدم راذيو ةنيدعو ةفيفخ ةلحرم راذيو

 لاثملا ةبيرغ ةعنصلا نسح نطق يهو ابلإ ةبوسنملا ةيراذيولا بايثلا اهب لمعيو
 وهو الإ ضاق الو ريزو الو ريمأ ناسارخم سيلو ةروصقم ريغ اماخ سبلت

 ةيشاف اهب مهتنيزو رهاظ اهب مهلامجو ءاتشلا يف هسبالم ىلع ةرهاظ اهسبلب

 رمعيو ةفرت ادج قافص سمللا ةنيل نارفعزلا ةرفص ىلإ اهنول ليمب بايث ابنأل

 ةئثالث نم اهنم بوثلا نمن غلبيو ةليوطلا ةدملا مدختسيو اريثك اهنم بولا
 بايثلا قوفت بايث يهو هتءادر وأ هتدوج ردق ىلع ارانيد نيرشع ىلإ ريئاند

 لصتيو ةلصتم لامعأو قيتاسر اهلو اهتعنص نسحو اهلمع ةحصو اهتدوج يف

 .لايمأ ةتس دئقرمس ةليدمو راذيو ةنيدم نيبو نابزرملا قاتسر اهقيتاسر ضعبب

 2 7 آل, هم

 1 مهو( فسن م:.: ةلحرم فصن يهو اليه رشع انثا... م"“ | رع دحأو ليم ةئام - فس نمو
 (5) اليس هرج. ماه | ةدارث 2 . 2 دلشك ٠.06 »  تكراب لل. ءا 7 تكرابو

 م00, | ةئيدم مع. هرم. ماش .٠ 8 راذبو طم1, رادبو ه | ةنيدع هريس مآ كش |

 ةرفحتم هرم. م]1.4 ٠ 9 ةيراذبولا طم 1, ةيرادبولا ه | نامت يف ناتت م14 ٠ 111هب

 هت. مآلش ٠ 12 اهنوا هرج, هل | قافص] ةيفاع مهل | ةفرت هص. 18 ٠ 13 نمث ههيطظ

 14 بايثلا قوف: باث يهو هتءادر وأ هتدوح ردق ىلع مم1.2 ٠ 15 اهتدرح يف] اهتدرط مه |

 اهتمنص نسحو هر. آي. | ةلمتم 2: ثاعارزو مال 16 لايمأ ةئس- نيبو هر, 8 | راذيو

 مآ رادبو 4 ٠
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 ةال

 ةعقبلا ةنسح- ةرماع ةئيدم يهو ربنم اهبو ثكبجنب دنقرمس قيتاسر نمو

 دنقرمس نيبو اهئيبو بصخملا نم ةيابن يف وهو اهلإ بسني ريبك قاتسر اهلو

 ةئيدم يهو رسغرو ةنيلم دنقرمسو ثكيجنب نبب اميفو اليم نورشعو ةعبس

 نم جيلخ هيلإ جرخم قاتسر اهلو هكاوفلا ةريزغ تاه زتتملا ةريثك ةريغص

 اليم رشع انثأ دئقرمس نيبو هليبو هتالغو هعرازم عيمج يقسيف دنقرمس ربن

 اعايض يقست ةيراج رابنأ تاذ جاجف ىهو راذواشلا لابج ثكيجنب لير

 لي اميف رسغروو راذواشلا نيبو سانجأ ةدع دويص اهرافقبو عرازمو

 راجشألا ةكبتشم قيتاسر اهلك هذهو نغفرجنس قاتسرو غرمام قاتسر دنقرمس

 ثكجنذوبكو لايمأ ةتس ثكجنذوبك ىلإ اضيأ دنقرمس نمو هايملا ةبذع ىرقلا ةريثك
 .عرازملا ةبيط بصخلا ةريثك ةعقبلا ةنسح ةئيدم

 نمد دئقرمس لامش ىلع اليم نورشعو دحأ نخيتشا ىلإ دئقرمس نمو

 يف نجنبراو ةلحرم نجئبرا ىلإ ةيئاشكلا نمو ةلحرم ةيناشكلا ىلإ نخيتشا

 يف اضيأ ةيناشكلاو ارامي نم لفسأ دنقرمس قيرط ىلع دغصلا ربث لامش

 .رهثلا لامش

 82, مرام ه

 1 (10) عرازملا ةيبط - دئقريس قيتاسر نمو ماله: ةعبس ثكيجنب لإ دنقرمس ةئيدم نمو

 رضرو ىلإ دنقرمس نم كلذكو ةكبتشم عرازمو ةرماع ىرقو قاتسر اهل ةنيدم يهو اليم نورشعو

 لاقيو اليم رشع سخ ثككيجنب ىلإ (شغ'رُي ه00.) رسغرو نمو اليم رثع انثا (شغروث هم4)
 بولملا يف ةلحرم (راذبو ءم0.) راديو ىلإ ثكيحتب نم نإ » | تكحتش م, ثكحتب آر, ثتكحس

 ملا ٠ 2 ةريبك قيتاسر ل | رهو] يهو لا +03 ثكسني م, ثكجنب 1, تكحس هل | شغرو م,

 لغرب للك + 4 موو[ ةريغص ؛ ةرفحتم ]4 ٠06 ثكجتب مر ثكحش 1, تكحش هل | لاح

 همت. 4 | رادواسلا م, رارداسلا ف ٠ 7 رادوالا مر رادوولا آب, رادودوسللا ه | نفروبو

 م, نعروبو آم رونو 8 ٠ 8 عرمبأم 4 | رق نحيس تر رعث نجيس ], نم ىحس ملا م

 9 ككجبدونك م, ككسدولك 1, تكحسدرنك خل | ثكجبدونكو م, تكس د وكو آم

 تكحبدولكو 4 ٠ 1 نجيتسا 8م[, نحس ل | دنقريس لامش ىلع 8: بونحو قرش ىلع م,

 070. ال | رهتلا لاش يف نخيتشا نمو هو. ماله ٠ 12 نجيتسا ط | نجيئرا 8 |

 نجيترأو 5
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 تكنو

 ىرق اهلو نيتاسبلا ةرثكو ةهزنلا ةياغ ىلع ةدرفم ةنيدم نخيتشا ةنيدمو

 برشو نسح زدنهق اهلو نابم نسحو ءاجرأ ةعسو جرفو تاه زنتمو عورزو

 ىلإ اهنمو لهآ رماع ريبك ضبر اهلو ةدرطملا نويعلاو رابنألا هايم نم اهلهأ

 نخيتشاو يهو دغصلا ندم نم اضيأ يهو اليم نورشعو ةعبس ةيناشكلا
 اقلخ امهمعأو ةيابج امهرفوأو امهريكأ ةيناشكلا ةبصق نأ ريغ ريكلا يف ناتبراقتم

 لبج رهظ نم نخيتشا دح نأل اضرأ رمعأو اضيأ قيتاسر رثكأ نخيتشاو

 يداو لامش نم امهالكو ناتلحرم هرادقم كلذو ةيناشكلا دح ىلإ جرغاس

 ناسارخت قيرط ةداج ىلع يداولا بونج نم امهنإف نجنبراو ةيسوبدلاو دغصلا
 طئاح مخاتت يهو ةلحرم ىلع ثكئاغرخ ةئيدم ةيناشكلا ةنيدم نم برغلا يو

 ءانبلا ةنسح ءاوهلا ةلدتعم ىرثلا ةبيط ةريغص ةنيدم يهو لامشلا ةهج نم اراخم

 .عورزلاو ةرامعلا ةريزغ هكاوفلا ةريثك

 ةنسورشأ دالب نم يهو ةلحرم ثكجنوب ةئيدم ىلإ دنقرمس ةئيدم نمو
 دغصلا كلذكو هلثم ماشلاو ضرأ مسا قارعلا نأ اك ضرأل مسا ةنسورشأو

 سيلو هالب ةدع اهنم ضرأ لكلو نيضرأ ءامسأ اهلك هذه شاشلاو ةناغرفو

 نير

 1 نشيتشا ةنبدمو] يهو مآ.4 ٠ 2 عرازمو ل | نابم نسحو 5: يفاملا قئار يناملا ةجهب
 ماله | نيدح نسح ماش .٠ 4 نحجيتساو 5م, سحيتساو ], نحساو 4 ٠ 5 ريكلا 5:

 ردقلا مآ | رفواو ربكأ مآ.4 | امهمعأو ل: رثكاو مآل ٠ 6 نجيتساو م1, .سحساو
 م | اضيأ همسءمان نحتسا نم 4 | رمعاو رثكاو ه | دح هرب. م14 | نحيتسا هم,

 نحيتسا 1, نحسسا ه ٠ 27 ارعاس 8, رغاس م, ارعاس 1, رعاش ه ٠ 8 ةيسوبدلا كلذكو

 ماه | نحيتراو ظ, نحيتراو مآ, نحسرأو ل | اميلإف هوي. 2 ٠او9 ةئيدم جاك هروب م آش |

 كثكناع رح ج004. ٠ 10 ةلدتعم] ةبيط ما. | ءانبلا ةنسح هروب. مارش ٠ 11 ةرامملا] هايملا

 مايه | تاعارزلاو ماله ٠ا 12 ةئيدن قلك هولا ماش | ثكحتمري هملل. | مموا كك وب :

 رهنلا عم ماه | دالب نم] نئاد» نم م, ندم نم ةنيدم اس ٠ 13 شرألا ميلتالل ماله |
 ضرألا م18 | هلثم] داب هه .٠ 14 ساشئاو 51.8 | اهلك هرب م14 | دالب - لكلو]

 ةريثك دالب ةدع اه م آيه | (504)) ضرألا - ىيلو هيب ما ٠
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 هع

 فوطي يذلاو ضرألا مسا يه امتإو ةنسورشأ اهمسا ةئيدم ةئسورشأ ميلقإب

 دودح اهبرغ نمو رمافو ةناغرف ضعب اهبقرش نمف ربهنلا ءارو ام ملقإ نم اهب
 درجشاوو ناموش اهونجو ةناغرف ضعبو شاشلا دالب اهلامشو ناسارخ

 اهيلعو ريبك ضبر اهل ةريبك ةنيدم يهو ثكجنوب اهندم مظعأو تشارلاو

 اهؤانبو ملع تاقلحو عماج دجسم اببو كلذ لثم اضيأ اهضبر ىلعو روس

 ةمئاق تاراجنو ةرماع قاوسأ ةنيدملاب اهلو زدنهق اهلو بشحخ مهفوقسو نيطلاب
 يرجيو ةريثك عورزو موركو نيتاسب اهلو ةفرصنم عئانصو ةرئاد بساكمو

 يهو ثكينايسرأو ةناقرخ اهنم ةريثك ندم اهلو اهب نحطي ىحر هيلع ربن ايف

 ثكفف اهندم نمو ثكحنوب نم اليم نيرشعو ةعبس ىلعو ةناغرف دودح ىلع

 ةدنجخن نيبو قزغو ةدئنجخ قيرط يف ةنيدملا نم اليم رشع ينئا ىلع يهو

 ةدئمسرمو كزيدو لايمأ ةتس ثكففو قرغ نيبو اليم رشع ةينامث قزغو

 .ةروهشم دالبلا هذه لكو نيمازو ةناقرخو

 ةرامعو قوس اهلو ةرشحتم ةريغص ةليلج ةئيدم اهنإف ةئاقرخ ةنيدم امأف

 طبمر آر هه

 1 فوطي يذلاو 8: طيحي ضرأ ةتسورشاو مآل ٠ 2 نمف 8: نم ماله | نماقو عم,

 ة.ّمت. آب, نمامر كف | نمو هرج. ه4 | ناسارخ دودح ط: نايدانصلاو دفعلا دالب م14 ء

 3 دالب هرو. 8 | ةناغرن شعبر هرج. م18 | ثاهوس م02. | درجساوو ماه ٠ 4 تسارلاو

 6000. | ةئيدم ةسورشأ ندم مانج | ثكجتموب م1, ثكجنمرب ل | - ةريبك ةنيدم يهو
 (12) ةروهثم دالبلا هذه لكو 8: ثكركو (تكتيتاسرا م1, ثكم ىسرا ه) ثكيئايسرا ثدملا نم اهلو

 (كباسو آ.ه) طاباسو (ثكيخوبور, ثكجنموبو [.ه) ثكجنوبو (قرعو «000.) قزغو (هتكركو ه)

 اهندم هذهو ةناقرخو (كزيجو م, كريجو [,, كريخو م) كزيدو (نيمارو مآ, ثمارو ه) نيمازو

 نيصح روس اهيلعو لامملاو ةالولا اهلزني ةليلج ةنيدمف اهتاذ يف (مكجنموب ءمو0.) ثكجنوب ةئيدم امأف
 اهطسو يف اهلو ةئيدملا روسب لسصتي (نيصح - اهلو هري. [.4) يصح روس هيلع اهدراخ يف شبر اهلو

 لايمأ ةثالث وحن ىلع لمتشي شبرلا روسو اهنع جراخلا شبرلا يف اهتاوسأ ملغممو ءاحرأ هيلع ربك رهن

 روظ يف اههضوم ةئيدما هذهو مهاج دج اهلو روسلا نود هلك اذهو موركو عورزو تيتاسب كلذ ىلعو

 ةنسورثا نم ليج ما.4 .٠ 9 ثكجسوب 7 | ثكفش] ككمل 5 . 10 ق'رعوظ .٠

 11 قارعو 7 | قارع ل | ككملو ط | كريذو ط . 13 (505,) اليم رثع ةحل  ةنيدم امأف

 ٠ هس ماش :2
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 ىلإ اضيأ ةناقرخ نم كلذكو اليم نورشعو ةعبس دنقرمس ىلإ اهنمو ةرفاو

 ةنيدم يهو دنقرمس نم ةناغرف قيرط يب نيمازو اليه نورشعو ةعبس نيماز

 اهنمو ةريثك قازرأو قدنخو روس اهل ةنيصح رشبلا ةريثك رطقلا ةرماع

 رشع انثا دئنقرمس ىلإ ثكرابا نمو اليم نوئالثو ةعست ثكرابا ىلإ ابرغ

 ةنيدم كزيدو اليم رشع ةسمخ كزيد ىلإ ةناقرخ نمو ةفيفخ ةلحرم يهو اليم

 طبارب اهبو ةنسورشأ لامش ين يهو نانكفب فرعيو قاتسر اهلو لهسلا يف

 ةدنجخ ىلإ نيماز نمو تارامعو نيتاسبو راج ءام كرب اهلو دنقرمس لهأ

 نوثالثو ةعست ثكرك ىلإ نيماز نمف ثكركو سواخن قيرط ىلع اقرشم

 دودح ىلع ثكينايسرأ ىلإ ةناقرخ نمو ةناغرف ىلإ بهاذلا راسي نع اليم

 ةنسح ةريغص رادقملا ةليلج ةنيدم ثكيئايسرأو اليم نورشعو ةعبس ةناغرف

 ةعبس ىلع ثكجنوب نم يهو ةرامعو نيتاسب اهلو رايدلاو قاوسألاو ناينبلا

 اهل ةريغص ةنيدم يهو لايمأ ةعست ثكفف ىلإ ثكجنوب نمو اليم نيرشعو

 لايمأ ةتس ةيراجت ةرماع ةيرق يهو قزغ ىلإ ثكفف نمو اهل رينم الو قوس

 .اليم رشع ةينامث ةدنجحخس ىلإ قزغ نمو
 ةمئاق لهأآلا ةريثك ةرماع ةئسح ةئيدم يهو ةناغرفل ةمحاتم ةدنجحن ةئيدمو

 شاشلا ربت يلرغ ىلع يهو ريسايم اهلهأو عئاضب لمحو عئانص اهيف قاوسألا

 ةئيدم لبو ةرفاو تاريحخو ةكبتشم عرازم ايو اهلامعأ يف ةدرفنم اهنكل
 نكاسملا ةليلج ةعقبلا ةنسح يهو ةدئمسرم ةئيدم اهركذ مدقتملا ثكحنوب

 دربلا ةرثكل ةليلق اهب راجشألاو مورك الو نيتاسب اهل سيلو تاريخلا ةريثك

 مبمرآعر هل

 2 نيمار ظ | فيمارو .  ه4 تكراب .  5 تارامجحو  كْزيدو 5: ةنيدم اضبأ كزيجو

 دنقرمس لهأ طابر اهبو ةئسورثا ضرأ لفسأ يف يهو ضرألا نه وتم يف اهتينب ةنسورشأ ندم نم

 هايمو نيتابو راج ءام اهل رادقملا ةطسوتم ةرغدتم (كريح هر كزيج ةئيدمو ما ٠06 ناكنب
 م . 7 (506و) ةريبك ةلحرم - نيماز نمو 8: هت مآ | نيمار 2 . 9 ثكيناش'را » ٠

 10 ثكيلاشرأ . 11 ثكجتءوب » ها12 ثكجتمرب 8 | ثككمع ط . 13 ككمل» ٠

 14 قرع ظ ٠.018 ككلحتموب 2, تكسب 8" -

10 
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 هداك

 عيبلل يحاونلا كلت لهأ هيلإ ينأي دوهشم ةرم رهش لك سأر يف قوس اهلو
 ةدنمسرم نيبو ناموي ثكجونو ةدئمسرم نيبو ةروهشم قوم يهو ءارشلاو

 قيرط ىلع اهلك يه طاباسو نيمازو ةناقرخو ةريبك ةلحرم كنيم نصحو
 1 .شاشلا ىلإ ةناغرف

 اهقرطو ةعينم ةقهاش لابج .يهو مبا ضرأ دالبلا هذه بونجب لصتيو

 ليخو راقبأو مانغأو ةرماع ىرقو ةعينم نوصح لابجلا هذه يو ةرذعتم
 ىوك لبجلا اذه بناوج ينو رذاشنلاو جارلاو ةضفلاو بهذلا نداعم ايفو

 هنم نوكيف رانلاك ليللابو ناخدلا راهنلاب هبشي راخم اهلم جرخي ةقرفتم ةريثك
 هايمو فرطو طسوو لوأ تاهج ثالث ميلاو رذاشن هلدعي ال يذلا رذاشنلا

 وحن هيرجو ىجمي فرعي ناكمي مبا نم ىطسولا ةهجلا نم يرحت اهلك دغصلا

 دنقرمس ىلإ مث ثكجنوب ىلإ مث رغرب ىلإ ءاملا اذه يرجو اليم نيعست

 دلقرمس ءامب طلتقنو رغرب يورتو رغرب يف عقتف هايم اخسم نم جرختو

 يذلا عضوملا وهو ىجب برق نم اخسم رهظ يف ةناغرف ربنو نايناغصلا ربنو

 عينم نيصح ميلا لابج لامشب نصح كليمو دئقرمس ربت جرخم هنم نإ انلق

 ذختت ةدنمسرهو كنيم ةيحائبو تاريخلا ريثك بناوجلا رضخم ةعقبلا جرف

 ضرأ ىلإ اهم زهجتيو اهرواج امو ناسارخ دالب معت يتلا ديدحلا تالآ

 .قارعلاو سراف

 ظ مومن ةورج آورو» كيب كور

 2 ثكجينو ٠ 3 كنيم] كبش ط | نيءارو | (نيمارو آ.ذ) نيمازو ةناقرخ ةايدمو

 (ساشلاو آل ه) شاشلاو ةناغرف قيرط ىلع اهلك طاباسو مآه ٠ 5 داللا هذه بونجب لصتيو
 ءزجلا اذه يف مقي امم ةنسورشاو دفصلا شرأب لصتيو زم. 6, ءزجلا اذه يف عقيو 180. 1, يلي امم

 ءزملا اذه يف مقب !هه.م 2 10 مْسلا نم هرب 14 | تاكم نم 16 | ىجمب] ىجئانب طر ىحناس 0,

 ىحانب 1, رحئاب مه ء٠ا 11 رغرب ىلإ] نعرت ىلأ 5, ةريبك (ةريحب م) ةكرب ىلإ (الوأ هج م) الوا

 نعرت (ىدست ه) يقست 614 | ثكجلوب لإ مث هر. © |  ثكجلم 8, ثككجنموب 1, ثكجنمرب

 م ٠ 12 احسه 616 | نعرت هم44 ٠013 دئقرمس رهث - نايئافعلا رهثو هزل. 12 |

 احم 0 ٠ 13 ىجئانب 8, ورم. © ٠ 14 كنيمو] كيبشدو 5186, كبسو © ٠ 15 جرن هصتب6 |

 كنيم] كبش 81م4, كبس © | ةدنمسو م00. ٠
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 مهواب

 ايسن اهنم ةريثك دالب يهو ةناغرف دالب ضعب دالبلا هذه يرش ولتيو

 ثكلاو اهندم نمو ةدنجخ ةيحان نم اهيلإ تلخخد اذإ ةروك لرأ يهو ايلعلا

 ناكدناو نانيغرم اهندم نمو اضيأ لفسلا ايسنو ناتشرو دنكاوخو خوسو

 لابج ال جورمو لوهس ناتروكلا ناتاهو ىلهو ناقيتشاو كنرجنو شماردنزو

 يهو ابقو شخاكمابو شخامط اهندم نمو ةيلهس ةيلبج يهو ةربسا اهنمو اف

 راوسألا ةيلاع ةئيدم يهو ثكيسحأ ردق لثم اهردقو ةناغرف دالب هزنأ نم

 ةعماج تاكربلا ةريثك رافسلاو نيلوجنملاو رامعلاو راجتلا ةريثك راطقألا ةنسح

 طيحبو اهضبر يئ ةنيدملا هذه قاوسأو ريبك رماع ضبر اهلو تاربخلا عاونأل

 نيتاسب هايملا كلت ىلعو ةريثك ةيراج هايم اهلو نسح روس ةنيدملاو ضبرلاب

 ىرق هيف رماع ريبك قاتسر اهلو تاهزئتمو ةينبأو تاقنؤم قئادحو تانجو

 ناورشونأ اهانب ابق ةئيدمو ةلحرم رادقم كلذو شاشلا رهنب لصتت ةريثك

 .تيب لك نم يأ هناخرهزا اهامسو اموق تبب لك نم اهيلإ لصوو
 ةدنجحخو ابق نيبو بونجلا نم ينأي رهن ىلع يهو ةناغرف نم ةدنجحمو

 خوس ةنيدم ىلإ ابق نمو اليم نوثالث ابق ىلإ ناسخاب نمو اليم نوسخخو ةعبس

 قرطلا نع ةيحنتم ةنيدم خوس ةنيدمو اليم نوعبرأو ةسمخ يهو ناتلحرم

 مر ©, 1, 2

 1 ايلعلا ايسن 1. 280921, 513: ىلفلا اتسب نول. ٠ 2 ثكبار ه + 3 خوبو 8, خربسو

 6, حوسيو 14 |[ دنكاوخو] ةدنكرداو 21, دنكرداو ©, هدكورداو « | ناتسرو 54
 قاتسرو © | ىلفسلا ايسنو 1. ؟:ةابود], 513: ايلعلا انسبو ط, ايلعلا اسبو © 1, ايلملا انو © |

 ناسغرم 1, تايشعرم عه | تاكدياو طر ناكدباو 01, ناكدباو © ٠ 4 سءادنوو 6, سماردنوو

 12 | كلرحمو م, كنرحمو 6, كنرحمو 1, كررجنبو #2 | ناكيتساو 8, هر, ©, تاعيتساو 1

 ناقيتساو © ٠0 5 ةريس 8, هدبس 0, هوبس 14 | كثكيسصخأ  اهندم نمو هرو. © | سخابط

 281, سحابط 2 | سخاكمايو 1 | انقو جم44. ٠ 7 راجتلا] لسكلا © .٠ 8# اهلو] اهيفو م ٠

 11 ساشلا 2124, ساسلا © | رادقم همي.م | انف ظ1م, اس تك .٠ 12 ةنادرهزا 56 ,

 هيراجرهتا # ٠ 13 ةثاغرف نم] ةنيدم 0 | انت >1, اه © .٠ 14 لاحاب م | انت ط1 م, ام

 6 | انت وان ] انت هممم0ل. | خوي ط2, 5م. 0, جوسي 1 م0 15 خوي طر قص, 0, جوسي 1

 وسب © | قيرطلا 16 ٠
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 تاريخلا ةريثك ةرماع يهو قاتسر يف ةيرق نوتس اهلو اهتاذب ةدرفنم

 ابق ىلإ ناتشر نمو ةلحرم ناتشر ىلإ اضيأ خوس نمو قيئرلا اهنم عفتربو

 يهو ةريبك ةلحرم شوا ىلإ ابق نمو ةنسح ةئيدم يهو ناتفيفخ ناتلحرم

 .اليم نوثالث

 هيلع ريبك ضبر اهلو اب فرعي رهن ةفض ىلع ةعقبلا ةنسح شوا ةنيدمو

 يف يهو ةعماج قاوسأو نيصح زدنهق اهلو ةئيدملا روسب لصتم نيصح روس

 شوا ةنيدمو ةنصحم ديدح نم باربأ ةثالث اهلو اريك ابق ردق ىلع اهئاذ

 بقرم لبجلا اذه ىلع ةنيدملا لهألو ةيتبتلا كارثألل رواجملا لبجلل ةقصالم

 ندم رخآآ يهو دنكزوا ةنيدم ىلإ شوأ ةئيدم نمو مهناغم سرح كارئألل
 سانلاب ةرماع ةريبك ةنيدم يهو ةلحرم اقرش كارتألا راد يلي امه ةناغرف

 يف سيلو ةريثك ىرق اهلو سفنأ ةزعو ةعنمو مزح اهلهألو دانجأ اهفو

 ةريثك ةلسح ةليدم يهو الامش ناساك اهنم برقيو اهريغ ةنيدم اهلمع

 ةيحانلا مساو ةنيدملل مسا ناساكو ةئيصح ةبصخ يهو تارامعلاو بصخلا

 عبرأ دنكزوا ىلإ نوحيج رهن ىلع ريرف نم ام ةلججو ةريثك ىرق اهلو اضيأ

 .ةلحرم نورشعو

 ةريثك ىرق يهو ناذور نايم ةروك لامشلا ةهج يف ةروكلا هذبب لصتتو

 ةنيدم نمو هللا ءاش نإ دعب يتأي اميف ةروكلا هذه ركذنسو ماليش اهتنيدمو

2 0, 1, 2 

 2 خوي 85ه, ةرض. 0, حوي 1 | ناتسر 51ه, قاتسر | انت 21ه, ام ج

 3 انت 516, ىنت 6 ٠ 6 يهر هلل © ٠ 7 انق 516, وص 6 | ةئمحم طا ةحفصم تعال. |

 سوا 6 ٠ 8 لبجلا  لهألو] هيلع لبجلا اذه لهألو ت16 ٠ و دتكزوا] دنكرذإ لاقيو تنكردا

 طم, تنكرذأ 4, تنكردا لاقيو هنكرأدا 1 | ةئيدم ىهرو 6 ٠ 12 ناساق 8م, ناساف ق, ناشاف

 1 ٠ 13 ةليصح نم, © | تاساتو طم, ناسابو 6, ناشاقو 1 2014 ريرف نم ام ةلجو] اهتاجو

 6 | ريرق 25ه, ريد 1 | تتكردا 84, دتكرتا ت1 ٠016 نادوراس , تادور زام 6,

 ناذور زانم 1« | ةردثك ىرف 5: ةريبك ةيرق 61060 6 17 ةئيدم هزجر 01

15 



 ه.م84

 ةريسم شابطا ةنيدم ىلإ ةبقعلا نمو موي ريبكلا لبجلا نم ةبقعلا ىلإ دنكزوا

 ىلع شابيطاو بونجو قرش نيب لحارم عبس تبتلا ىلإ شابطا نمو موي
 اميفو ةدالجو مزحو دادعتساو ةدع هلهألو هدصق نم عنتم عينم لبج سأر

 .اريثك كلذ ىلع هلل دمحلاو ةيافك هيف ام ءزجلا اذه دالب فاصوأ نم هانركذ

 .هللا ءاش نإ معساتلا ءزجلا هولتيو ثلاثلا ميلقإلا نم نماثلا ءزجلا رج

 مب ©, 1, 2

 1 دنكردأ هم40. | ساطا هول4. .٠ 2 سا همهق. | ساطاو هم04. ءا3 لبج لبجلا

 6 | معيلم ه0084 ٠ 4 دالب فادوأ هر. 61 ] هيف ام هت, 1 | هدحو هلله | كلذ ىلع

 هرب 14 | اريثك مهدت, ©6186 ٠0 5 كلاثلا س زجل 8م: همر. ©, ءزجلا هتنضت اه ىفقنأ انهو

 هلل دمحلاو كلاثلا ميلقإلا نم نماثلا 1 | هللا ءاش نإ  هرلتيو 8: هت. هعال ٠
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 ضرأ ضعبو تبتلا ضرأ نمضت ثلاثلا ميلقإلا نم معساتلا ءزجلا اذه نإ

 .ةيخر خلا ضرأ ضعبو زغزغتلا

 ناحخخوو خنيثلاو تبنلا ةنيدم ةروهشملا دعاوقلا نم تبتلا ضرأ يفو

 .اوخلاذو خاحمرو جوأو ناوربو ةئيقشلاو

 قمرجو هشام ةنيدمو غبتنت ىمستو ناقاخ ةنيدم زغزغتلا ناقاخ دالب نمو

 ش .ناومخابو

 .نوخرادو اجك ةجراخلا نيصلا ندم نمو

 .تكاونو ايلعلا ناخسرب ةينرخلا دالب نمو

 ديرو كارتألل فياصمو معبارمو ةيراج ةيدوأو ةبذع هايم تاريح ابو

 حص امب كلذ يف ملكعتنو اهضرأ دودحو اهتافاسم ىلع اهدالب عضارمب يأن نأ

 مااا ا
 ك0

 ل <

 1 تنتلا م4. ٠0 2 زغزعلا 5, م. © رغرفبلا 5, رغزفتلا ه | ةيجطرملا طر هرم. نب

 ةيحلز خلا 1, هيجل زجلا © .٠ 3 تّيتلا ه1, ة.م. © | خستلاو] خبنتلاو 8م, مشت طار قطب ©

 مسنلاو 1, خيفتش لولا. | ناحوو ©15 .٠ 4 ةئيقشلاو ممد ]هه 8, ةئيفسلاو 0 6, هشفسلاو 1,

 هتيقس كون. | تاواربو 21, تادوي روبط. | جواو مر حواو 61| ”عاعرو م, حاعرو حاخحمو 0,

 حار 1, حاخمرو « | !'وّخلاذو ظ, وحلادو 1 اتحلاذو ه, اوّشلاد ونطلب . م رعرتتلا 8,

 رعرفبلا 0, رعزمللا 1, رغرفتلا م |  ميشت 851: مد طعم 1ع 5, مس 0, مسن 1, عيلت ©

 لهب. | ةئيدم هب 1 | هسام و قهرجو 01. 2, سرحو 0, قءأرجو 1, قهرخو م ٠

 6 نارخابو هد. 8, ثاوحاو بك . 7 اخك 8, احط 0, اضط 1م | نوُخرادو », نوحرادو

 61 ٠ 8 ةيجطرحلا 8, وهو. ©, ةيلزحلا 3, هي زحلا « | ثاخاسرب 81, ناجاسرت 81, ناجسرب م

 ثتاسحر © | ثيكاوتو 5, كئاوثو ©, ثكاونو 1, ثكوتو (ها ه ٠ 9 هايم هرزرر. ©, ةبذع هايس
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 ١١أه

 اوكلس نيذلا كارتآلا مالك نم حاحصلا رابخألا ىلع ةفنصملا بتكلا يف هركذ

 .اهنع اضيأ اوربخأو اهوزواجو نيضرألا كلت

 زغزغتلا دالب نم يرشلا رحبلا يلب ام اهيلي ةجراخلا نيصلا دالب نإ لوقنف
 نيصلا رواجت تبتلا ضرأو تبتلا دالب ةناغرف دالب لب امم زغزغتلا دالب ليو
 اهيقرش ينو ةيخلر خلا ضرأ لامشلا بناج نم اهب لصتيو دنهلا دالب ضعبو
 .زغزغتلا دالب

 ةقدانز اهلهأو ديدح نم اباب رشع انثا اهل غبتنت ةامسملا ىمظعلا اهتنيدمو

 ميقم زغزغتلا ناقاخ كلملاو رانلا نودبعي سوجم موق ةيزغزغتلا كارتألا نمو

 يرحب ريبك رهن ىلع يهو عينم روس اهيلع' ةميظع ةنيدم يهو غبتنت ةليدم يف

 ةروامجملا ضرألا نم ايلعلا ناخسرب ىلإ ةنيدملا هذه نمو قرشملا ةهج ىلإ

 .مظملا يثرشلا رحبلا ىلإ زغزغتلا ضرأ لصتنو نيرهش ةريسم ةناغرفل

 اموي رشع انئا لامشو برغ نيب ناوخاب ةنيدم ىلإ غبتنت ةنيدم نمو
 دانجأ هل زغرغتلا ناقاخ لهأ نم كلم اهفو زغزغتلا ةلامع نم ةنيدم يهو

 اهب عئصي قاوسأ اهفو نيصح روس تاذ يهو ةلامعو نوصحو ةظفحو

 (15-10 اعوب مةقكانمل“ م 66

 1 حيحملا 8, حيحصلا 1# ٠ 3 رحبلا هم. © | رعرشُتلا 8, رعرتبلا 6, زغزغلا 1,
 رعزشتلا © 4 نم يليو © | زغزنتلا دالب ليو هضم © | ”رعزمتلا م, رغرغلا ©, ٌرغزفيلا

 1 | تشلا مم. 21 | تّبشلا خ6, 8 ٠ 5 ةيجل'زخلا 5, و.م. ©, ةيحلزخلا 1, هيطرخلاه ء

 6 رع رشا 8, رعرفللا 6, رغرفتلا 1, رغرفتلا © ٠ 7 مغيتتت ةاسملا] حتفني © |[ مّستشت 8,

 خس 1, ميلت م | اهلهأو] اهلهأ « ٠ 8 ةيرظزغإلا 8, هيرعرملا ©, ةيرغزنبلا 1, هيرعرشتلا © |
 رغرفبلا 8, ويم. 6, زعزنلا ]1, هب 4 ٠ 9 غيتنت 8: 50, 015, عينت ته 0 10 ناخاسرب م9

 ناجاّس'رب 8, ناجاسرب 3, ناجاس"رب 1, ناجاسرب م | ةناغرفل - ضرألا نم] ةناغرف سرأ نم

 61 | ةرراحما م«# . 11 ةناغرت ه | سم م | لصتيو © | زغزنتلا همم ا«ه. 8, رعرعبلا

 ©, زعرمبلا 1, هزغرفتلا م« | نمو مظملا همد اع. 8 ٠0 12 غبتنت 8: وم. ©, مش ], عش هت |

 ثاوحاب | لامشو -  ثاوخأ هموم !ءمهب, ٠ 13 زغزفتلا ةلامت نم ممو امه. » | زغرنبلا 0,

 زعزنللا 1, رغرفتلا © | دانحأ هل زغزفتلا ممو !1«م. 7 | رعرعلا 3, زعزفلا 1, رغرفتلا# ٠

 14 تاذ يهو همه !هه. 8 | ديدحلا - اب ممم اعهبم ٠



 ١م

 راخفلاو دوعلا عاونأ نم عئانصلا عيمج نم كلذكو ةبيرغ لك ديدحلا نم

 هله لوحو قرشملا ةهج ىلإ راج ربل ةفض ىلع ةنيدملا هذهو كلذ ريغو

 هذه نمو اهنع نرلقتنيو اهلع نولزني هايمو كارتألل عيارمو عرازم ةنيدملا

 لابجيو نيصلا ضرأو تبتلا ضرأ ىلإ ديدحلا تاعونصم رثكأ جرخت ةنيدملا

 نوكت فيكو اهلاوحأ انركذ دقو ةيرب ريغ يهو كسملا باود ةئيدملا هله

 .نآلا كلذ ركذ ىلإ انب ةجاح الو يناشلا ميلقإلا ركذ يف اهعابطأ يف كسلا

 عرازمو ىرق نيب لحارم عبرأ قمرج ةئيدم ىلإ ناوخاب ةئيدم نمو

 ةنيدم قهرج ةنيدءو برغ ىلإ ليمو بوئنج نيب اهم يهو ةلصتم ةرامعو

 ريك قمع هل قدنخ امهيبو بارت نم ناروس اهل ةبيصخ ردقلا ةحلاص

 اهب سيلو ديدح باوبأ ةعبرأ اهلو ةوطخ نيعبس رادقم قدنخلا اذه ةعسو

 ةدع هعمو اهنكسي اهلارو ريغ ال ةحلسألا تاعانص نم ناكام الإ قرس

 .ةينبتلا هلواملا نم هبناج سرحي وهو لجرو ليخ

 .اموي رشع ةعبرأ تبتلا ةنيدم ىلإ ناوخاب نمو
 .لحارم رشع ايلعلا ناخسرب ةنيدم ىلإ اضيأ قمرج نمو

 ةيتبتلا كارتألا دالب يهو اهيلإ ةبوسنم اهضرأو ةريبك ةئيدم تبتلا ةنيدمو
 رثكأ ىلإ نورفاسيو ناخو ضرأو متبلاو ةناغرف لهأ نولحخادي موق اهلهأو

 ةيرمنلا دولجلاو ةنرلملا ةراجحلاو ةضفلاو ديدحلاب نوزهجتيو دالبلا هذه

 رمي داو اهلفسأ ينو لاع زشن ىلع ةئيدم يهو اهيلإ برسنملا يتبتلا كسملاو

 1 19 16و مميوزسرب عر آر 4

 1 كلذ عارنأ نء ةمد اء. " | راختلار عصام ٠ 2 راج - ةفض ىلع ممم عه. 7 |

 كرشلا « | مبارمو سس هذه ممض اهو. . 3 نولتتنيو حمو لعوب “ . 4 تاعونسم رثكأ

 لإ ديدحلا عمو |هعب م | تيتلا م ٠ 5 باود ةئدملا مهم اعه. 7 ٠ 6 انبز اله . < قءرح

 ]', ندرح 6(, قهرخام ٠09 هيصخ ]مر قمنا عيل" < 10 سبل مس" ءالل معانص 616 ٠

 13 تاودا 0 | تبلا ٠ 14 قهرا 5م, نيرخ 6 | ةنيدن هس, 016 | ناخاسرب

 ما, تاجاسرب 7, تاحاسرت 0, تاجاسر 1, تاحاسرب م ٠ و6 مكملاو م, مي 6 |! ضشرأرا

 ضرأ نولخادير 614 | تاخو' تافاخ م ٠



 تا

 دعم كلم وهو ابيف لزني اهكلمو عين» روس اهلو ابرنج ناورب ةريح ىلإ

 منصت بايثب امنه زهجتير ةريثك تاعانص ابو فيقاجتلاو ليخلاو لاجرلاب

 ريرح اهنأل ةريثك ريئاندب اهم بوثلا عاب ةندل ةنثخ مارجألا ظالغ اهف
 دالي ىلإو ةناغرف دالب ىلإ رثكأ كسملاو قيقرلاب اضبأ اهم زهجتيو يرزق يف
 اقلبث لجأ الو ارشب قرأ الو اناولأ نسحأ ضرألا رومعم ىلع سيلو دنهلا

 مهثوعييو نقعب ءانبأ مهضعب قرسي كرتلاو كرلا قير نم انادبأ معنأ الو
 .اهقرف امف رانيد ةثامثلل مهنم ةيراجلا نمت :غلبي دقو راجتلا نم

 لامشلا ةهج نم اهرراجيو نيصلاو تبعلا نيب يه رغزغتلا ضرأو

 .زيخخر خلا

 لبج سأر يف ربكلا ةطسوتم يهو ينيب ةامسملا ةئيدملا ثبتلا دالب نمو

 كرال تاعانص اهبو دحاو باب اهلو نيصح ةراجح روس اهلعو عينم

 لباك ضرأ نم ميلا رفاسبو مهرواج نم عم ةريثك تاراجتو لامعأو

 ديدخحلا اهم بلجيو تشارلا دالب نمو شخولاو لتخلا ضرأو ناخو ضرأو
 تبني حلبعي لصتملا لبللا اذه يف نأ ىكمحميو كسملاو تبتلا ىلإ بوسنملا

 ضغ باردلا هذه يعرو اريثك كيملا باود هضايغ يبو اريثك ليتسلا

 اهئاذغ نع نوكيف خنيث ىلإ يراجلا يداولا ءاع نم برشتو لبنسلا تابن

 ١16*15( اجه. مدك 7 يزور لو 2

 1 ناو'رث 7, تاو'رب ]1 [ ابرثح صب اقرث عع ل ءا 2 فيقاتلاو 51: ةرم. ©, فيناختلاو

 م . 3 ةنشخز هنخ و, هيّسح 1 | ةئذل صن 6 . 4 زق ف | رشكأ همصناأم ٠اك ررسإ

 هسو 0 ٠ م كرتلاو همن 0 ٠ 7 ايتوثاغ هص.1م ٠08 نقزتللا طر عصب 6, نعزملا !

 رغرقتلا و ٠ 9 زيخ رخلأ ممد اهب 8, قم. © ريخ ندع 1م ٠.٠ 10 خيب "م1 5ص, ©, مس [,

 هاما لوسط. | رسكلا ممص طهي. +. لو كركلا 0 ٠.012 رئانو 616 |! لباك ممق

 اهي. ” . 13 لتخلا] ليلا 7, ليلا نق, ليا 14 | شخولاو ©, شحولاو © | تسارلا ©

 16 | ديدحلا ممم عي. 1 14 خفت ما كمل 6 مش 1١١ هنطشسلل لوسط ٠ 15 - لذلا

 هطايغ صوص 1ع. 8 ٠16 تابت ل": هر. ععالل |  خشت مم) |ءعب 16 سس ©, هرب ], خش ©
 ب

 8م ماعأ ةوحنط, ٠
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 ها

 راج ءام ريرخن هلصأ يف عمسي رعقلا ديعب فهك لبجلا اذه يو كسملا اذه

 هريرخو ءاملا توصو ةتبلا رعق فهكلا اذه نم ةوهلا هذهل كردب الو
 لبجلا اذ تبنيو هدحو هللا الإ وه ام ةقيقح معي الو ايشاف اعامس عومسم

 نم ريثك ىلإ هب زهجتي اهنمو ريثك هب وهو ينيصلا دنوارلا تابن اريثك

 خنيث ربل ىمسيو فورعم وهو اهب عابيو برغملاو قرشملاب لصتيو قافآلا

 .خامرش ربغ

 ىرق يف لحارم سمح ناورب ةريحم ىلإ قرشلا ةهج يف خنيث نمو
 نوكي ةريسبك ناورب ةريحبو ةعينم نوصحو عالق اهو ةيتبتلا كرتلل ضايغو

 كمس ابمو ولح اهؤامو اليم نوعبسو نائثا اهضرعو اخسرف نيعبرأ اهلوط
 ضرأ نم ناتنيدم جوأو ناوربو جوأ لهأو ناورب لهأ هديصيو ريثك

 اخسرف رشع ينثا ةفاسم ناوربو جوأ نيبو ةريحبلا هذه ةفض ىلع تبتلا

 ين امهو ءاوس ربكلا ين امهردق جوأو ناوربو لايمأ ةسمح يهو ةيدنس

 امهبو امهسفنأب نامئاق نادلب امهو امهلهأ برش اهنمو ةريحبلا ةفض ىلع لولت
 امهريغ يف ام ىلإ كلذ نم امهيف ام عم ناجاتحي الو امهفكت تاعانصو قاوسأ

 .اهنم ةهج لك يف رابك ةريثك رانأ ناورب ةريحب يف بصتو دالبلا عئانص نم
 ىلع فوطعم لبج امممونج يو جوأو ناورب ةنيدم نم ةبرقم ىلعو

 لابجي نالصتي هافرطو دهج نع الإ هالعأ ىلإ دحأ لصي ال لادلا ةئيه

 نمف هل باب ال عبرم ينبم رصق اهيفو ةئيطو ضرأ هتحوبحب ينو دنهلا

 رمخلا براش هدجي ام لثم ابرطو احرف هسفن ين دجو هوحن ىبثم وأ هدصق

 م (1 1م, موقحاسم, 7-2 ممق اهو 602

 3 ايساف 4 | هدحو] هناحبس 1, لاعتو هناحبس م ٠ 5 خنيث 2: 8. ©, حست 1, خشب وال. *

 6 خامرش نيل هصب 6 ٠ 7 خنيث م: هو. 0, حست 1| ناو'رب 61, جوأ 0' ٠ 8 تاوئرب 51
 10 حارا ةعصموم ظن 1 ٠ 11 ةناسم هي. 61م4 ٠ 13 اميلهأ برش] اهمرش 5 ٠ 15 بصيو

 14 ٠ 17 لحم © ٠ 18 ةئيطو] ةبيط ى | اهيفرإ هيفو 8 . 19 هالعأ لإ  ابرطو هه.
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 هذ

 يمري مث اكحاض لزي مل هالعأ ىلإ دعصو رصقلا اذبب قلعت نم نإ لاقيو

 سيلو عونصم مالك اذه نأ نظأو ىري الف رصقلا لحخاد ىلإ هسفنب

 .سانلا يف عئاش ضيفتسم ربخ هنكل حيحصبي

 يهو نيصلل ةفنتكملا لابجلا نع ةجراخو نيصلا ضرأ نم اجك ةنيدمو

 .ةريثك تارامعو تاراجن اهبفو ةريبكب تسيل ةرماع ةئيدم

 .لبإلا ريسب لحارم رشع اجك ىلإ جوأ ةنيدم نم كلذكو
 دالب نم ردقلا ةطسوتم ةنيدم يهو نوحخنراد ةنيدم اجك نم يرشلابو

 ضرأ تارامع اهب لصتتو لامشلا ةهج يف نيصلا ةلامع رخنآ يهو نيصلا

 .ةيزغزغتلا كلارتألا

 ىلإ اهنمو كارتألا نم ةرذحتم عينم لبج ىلع اهنإف شابطا ةنيدم امأو

 يف مايأ ةتس ايلعلا ناخسرب ىلإ شابطا نم كلذكو لحارم رشع تبتلا

 ,كرتلا ضرأ

 املإو ناعينم ناروس اهل ةنيصح كارتألا دالب نم ةنيدم ايلعلا ناخسربو
 .مهجناوح نم هيلإ نوجاتحم اميف كانه نينكاسلا كارتألا رثكأ أجلي

 لحارم رشع وحن ةيخلرخلا ضرأ روغث يف تكاون ىلإ ناخسرب نمو
 اذه دعب كلذ رثكأ ىلع يتأئسو لحارم سمح كرتلا ديربلو لفاوقلا ريسب

 .هللا لوح

 0 هي

 2 تأ هروب 14 | اعونصم امال مل. . 3 هتكلو نآ16 . 4 اك عوقب اطط م
 وان « 5 ةرامجو » ءا 6 حاوا 501 | اهك م, اسك ق1, اهلع م دورنا, . 7 اك م1, اسك

 0, انط م دونط. | ثوخراد ٠ 8 لصتيو 0, لصسو 1 | ةرامع > | ضرأ هس. © ٠
 و ةيزغزنتلا ممه 1م. 2, هيرعرملا 6, هيرغرغبلا 1, هيرغرفتلا#و ٠ 10 شابطأ حمد !هع. 5,

 ساطا 6 1, سافط 2 | ةردستم 6 14 ه٠ 11 شابطأ تمص !هه. 2, سأطا 614 | ناحاس'رب

 ىلعألا 5, ايلملا تاجاسرب 616 ٠ 13 ىلعألا ناجاسربو 8, ايلملا ناجاسربو © 56 ٠ 15 ثاجاسرب
 م16, تاخاسر © | ثكاون 8, يكأوت ©, ككاون 12 | رشم | ةيطرخلا طر وام. 6

 ةيحلرخلا 1, هيحل رخلا ه | رثع] عبرأ 6 . 16 ديرسبو 2 | اذه دعب نص. 16 ٠ 17 لوح

 هللا هو. ©, هللا ثوعب 1
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 هاد

 دالب نم هشامو مايأ ةسمخ زغزغتلا ناقاخ ىلإ اهنمف هشام ةنيدم امأو

 ىلإ هشام نمو ةريثك تاعانص اهيفو ةرماع ةئيدم ىهو زغزغتلا ناقاخ

 ميلقإلا اذه نم مساتلا ءزجلا اذه يف ام ةلمج هذهر ايرغ مايأ ةينامث ناوخاب

 .اريثك هلل دمحلاو

 هنم رشاعلا ءزجلا هرلتيو هلل دمحلاو كلاثلا ميلقإلا نم مساتلا ءزجلا رجب

 .هللا ءاش نإ

 (ل-4 عمد اعجز” ٍِم 6, 1, ©

 1 هسام © | رغرفبلا 6, زءرفلا 1, رغرفتلا ه | هساموه ٠ 2 رغرعبلا ©, زعزكبلا
 1, رغرنتلا « | هسام م ٠ 3 ثاوخا © | يل هم. © .٠ 4 اريثك] نم ىلع هلأ ىلصو هدحو

 الست ملسو هدعب يبن ال م, هزه. 1 ٠ 5 أ ءاش نإ رحت ط: هت عقال. ٠





 رشاعلا ءرجلا

 580110 281ه

 قرشملا ةهج نم هرخآ وهو ثلاشلا ميلقإلا نم رشاعلا ءزجلا اذه نإ

 اهادحإ ندم عبرأ نيصلل كانهو هبونج يف نيصلا دالب نم اءزج نمضت

 دالب نم ىطسو ةعطق ءزجلا اذه ينو اهءامسأ تيفخ اهم ثالثلاو ايورطس

 اهلهأو ةريبك ةعطق زيخرخ دالب نم ايفو ةئثالث اهدالب نم اهبفو ةيزغزختلا

 .ةرماع ندم عبرأ ءزجلا اذه يف مهلو رحبلا نورراحي

 اهتاثيهو اهمتالاح يف هيلع يه ام ركلنو اهفاصوأ لمكت نأ ديرل نحنو

 اميف اهدح انركذ دق زغزخملا دالب نإ لرقتف هللا ءاش نإ اهتافاسم فصنو

 يببصلا رحبلا يلي امم زيخرخن دالب قرشملا ةهج يف اهب لصتيو اذه لبق مدقت

 دالب لامشلا ةهج يف مس لصتيو بونجلا ةهج يف اهقوف نيصلا دحو

 .ةيك اميكلا

 شاشلاو ةناغرف دالب ىصقأ فو ربلا ئلخ نوكت كارتألا دالب عيمجو

 مهملإ نوعجرب سوؤر مهلو مهت رثكل ددع مهل ىصحمب ال مأ مهو نارطلاو

 .مهرومأ تالكشم يف رظنلاو مهيامحم نوموقيو

 يح بصخلا نوباطي ناكم ىلإ ناكم نم نولقتنم ةلاحر نعاوظ مهو

 تيس م ياا

 ا م

 1 هرخآ وهوز ثلاثلا مانإلا ةرخآ يف ه | قرشثلا © .٠ 2 نيضتي 4 | اهدحأ ©, ايدحإ

 ه ٠ 4 ةيزغزفتلا] ةبرغرفبلا 51 ةيرغرتتلا 6 | ةثالث اهدالب نم اهيفو هم © | ريخرخ

 6000. ٠ 7 رشرغبلا 56 1, رغرفتلاه ٠ 8 ريخرخ 0000. ٠ 9 مهترثت 12 ٠0 11 فل نم

 012 ٠ 14 لاحر © | ناكم ىلإ ناكم نم نولفتنم] رهدلا مم م لب ناكم يف نويقي ال

 مضوم لإ مضوم نم نولوحتم نولقتنم 1ع ٠



 /5١ضه

 تويب لثم رعش مهتويبو ةريثك راقبأو مانغأو لبإ باحصأ مهو هب اوفرع

 عضوم نم نولوحتم نولقتنم رهدلا عم مه لب ناكم يف نوميقي ال برعلا

 نابلألاو دبزلاو نمسلا مهدنعو عرزو داصحو ثرح مهلو رخآ عضوم ىلإ

 اهماعط ىلع نولضفي الو اهموحل نولكأبو اريثك ليف نوجتنيو ةريثك

 .موحللا نم ائيش
 ةئسح ريسو ةمئاق ةلادعو مزحو رظنو لافتحاو ةكشو ةدع لهأ مهكولمو

 .ةميشغ ةظيلغ عابطو ةيفاج بولق مهلو

 ةيك اميكلاو ةيزيخرخلاو ةيزغزغتلاو ةيتبتلا مهنمف ةدع فانصأ كرتلاو
 ةيرغلاو جلخلاو خاشفخو شكذاو شكرتلاو كاناجبلاو رقجلاو ةيخلرخلاو

 .ملظملا يقرشلا رحبلا بناج ىلإ ربنلا فلخ نم اهلكو ةيراغلبو
 نوملسملا كارتألاو نيملسملا نوزغي مهو ىّتش بهاذمب نوبهذمتم اهلهأو

 نم ربذلا ءارو نم عيمحو مهنوبسيو مهنوزغي اوملسأو مالسإلا مهغلب نيذلا
 ةوقو ةزعو ةدجنو ةدالج لهأ مبنكل ودعلاب راذنإلاو ريفنلا مهغلبي نيملسملا

 اهيف نإف ةيخلر خلا ناقاخخ ةنيدم امأف ببس الو هجوب كرتلا نوبابم ال ةعنمو

 .كارتألل ةحلصمو نيملسملل ةحلصم
 نب هللا ديبع مساقلا وبأ هاكح اه ىلع مهانركذ نيذلا كلرتلا نيادم عيمجو

 اهيلع ةرماع دالب يهو ةرومعم ةنيدم ةرشع تس اهنإ هباتك يف هبذادرخ
 مهلو عينم نيصح لبج ىلع الإ ءيش اهنم امو ةعنام نوصح اهلو راوسأ

26, ], 2 

 1 بحصأ © | رقبو معو © | ةريشك هر. 0 ٠ 2 رخآ - نوي ال طنا ةضا 16

 4 اولضني 8 ٠ 6 ةكشو] ةكسو ©, ركشو ه1 ةريسو ه8 . 7 عابطأو 16 ٠ 8 ةيرغرغلاو
 م61, ةرغرفتلاو م | ةيريخرخلاو م04. ٠ 9 ةيخلرملاو] ةيطزخلاو 000. | رقطاو] رفخلاو

 م1 مه, هرج. 0 | كاناجااو] تاماخملاو هه00. ! خلخلاو 000. | ةيرفلاو م00. .٠ 13 ريفنلا

 هزم. 0 | ةدالجو ةدجن 1م | ةزعو] ةدعو فم . 14 ةيزخلا كم4, ٠ 16 ءاكح] هركذ
 ©6146 ٠ 17 هيدادرح 0, هيذانرح م | اهنإ] اهميج © 16 ٠



 ه4

 ديدحلاو ريبلاو باجنسلاو ةيرمنلا دولجلاب اهنم زهجتيو بوبحلا عرازم

 .ريرخلاو قيقرلاو كسملاو

 نيصلا كولم نم اكولم ايف نإف زغزغتلا دالب رواجت يلا نيصلا دالب امأف

 مهوزغو كرتلا ةدباكم ىلع ةدالجو مزحو ةلئاط لاومأو ددعو دانجأ مهل

 كارتألا يز مهيز ةهجلا هذه يف نيصلا لهأو مهرايد ةيذأ نم مهعنمو

 اب نورداصي ةريثكلا ةليفلا مهدنعو بورحلا تالآو بوكرلاو سابللا نم

 ٠ .مهبكاوم رودص يف

 مهدالب ةيذأ نع نوكسميف مهتكوش نوفاخمو مهتوطس نوبابم كارتألاو

 نمسلاو فوصلاو تاعانصلا نم مهدنع امم اريثك نيصلا ىلإ نرلمحمو

 عماقملاو سارتألاو نشاوجلاو عوردلا لثم ةكشلاو حالسلا نم اريثكو لسعلاو

 نيصلا لهأو هيف نوفرصتيو هيلإ نوجاتحم امم كلذ وحنو كسملاو بايثلاو

 .مهناج يف نيلفاغتم ريغ مهلكل مهوزغ نع نوعفريو كلذ ببسب مهنوداجب
 ابو ةريثك مههايمو رفاسملاو بصخملا ةريثك دالبف زيخرخ دالب امأو

 ىمسي ربم مهراهنأ مظعأو نيصلا موخت ةيحان نم مهلإ يرجت ةيراج رابثأ

 نوكي ام اليلقو راجحألا ىلع هيرجو يرجلا مظع ءاملا ريثك وهو زاخنم

 .ةيدوألا رئاس يف ةداعلاك ادكار ءاملا هيف

 كلذك بوبحلا رئاسو ةطنحلاو زرألا ام نوئحطي ءاحرأ هيلع مهلو

 .كلذب نوتوقتي مهو نحط نود اخيبط اهنولكأي دقو اهنوزيخيو اهتونحطي
 كممس هيفو ولحلا طسقلاو دوعلا رجش هتافاح ىلع تبني يداولا اذهو

 رصم لين يف دجوي يذلا روقنقسلا لعفي ام عامجلا يف لعفي نورطشلا ىمسي

 8ك امي مويوزور» ©, آر 2

 1 ربلاو قضم نر ريربلاو 14 ٠١ 3 رغرعفتلا] رغرغملا هول ٠ 6 تورداصنو © . 10 ةكشلاو

 هل. 0 ٠ 11 هيف] هب 014 + 13 ريخرخ ملل. | ةريثك ج1غ.] ريثك ه ٠ 16 هيف ءاملا © .٠
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 هك,

 هل ةحنار الو صصفم همحللو ريثك كوش هل سيل كمسلا اذه نأ ركذيو

 اهل ةنيصح ةنيدم يه زيخرخ كلم اهنكسي ىلا ةنيدملاو كمسلا ةحئار لثم

 .ريبك ليصفو قدنخو عيلم روس

 ةريزجلا هذه نأ ريغ ربلاب لصتي قيرط اهلو توقايلا ةريزج اهمرقبو
 ىلإ لوصولا ىلع ردقي ال هالعأ ىلإ دوعصلا بعص ردتسم لبج ام طيح

 .هجوب ةريزحلا ضرأ ىلإ لوزنلا ىلع دحأ ردقي الو ةقشمو دهج دعب الإ هسأر

 كلت لهأو ريثك ترقايلا ىصح اهضرأبو ةلاتق تايح اهب نأ ىكحيو
 هذه نيبو اهعنص نوفرعي ليح فانصأ ىلع تيقاويلا هذه نوديصتي ةيحانلا

 ةيزيخرخلا ندمو لحارم ثالث نم ومن ةريزجلا هذبب طيحملا رحبلاو ةئيدملا

 يهو لحارم ثالث نم وحن يف ضرألا نم دحاو عضوم يف ةعمتجم اهلك
 .ةعينم نوصحو راوسأ اهل رابك ندم عب رأ

 ةيك اميكلا كلم نم نورذحتي ام رثكأو ةيمحو ةوقو ةدع لهأ اهلهأو

 ليخلا اهف جتنت اضيأ زيخرخلا دالبو هرواج نمل براحم بلاطم رباج هنأل

 رثكأو لكألاو حبذلل اهنوفلعب مهو نامس باقرلا راصق مهليخو رقبلاو منغلاو

 .رقبلا ىلع مهلاقتناو مهف رصت

 سسيلو لاجرلا فرصتك لاغشألا عيمج يف نفرصتي زيخرخلا ءاسنو
 نمجحن اهم ءاسنلاو ريغ ال داصحلاو ثرحلا نم رثكأ يف فرصت لاجرلل

 مهو لاجرلا لثم ةءارجو ةدشو ةفاصح نييفو مظعت الث نويدث فارطأ
 ربنلا نع مهم دعب نمو زاخنم رب يف مهدامر نوقليو مهاتوم نوقرحي

 .بهذي ىتح حبرلا عم ضرألا ىلع هيرذي مث هتيم قرحب
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 ١ه

 ناقامخ ةنيدم نيبو اهنيبو ثكارخز خش ةنيدم اهنمف زغزغتلا دالب امأو

 اهيلإ بلجيو عئانص ايفو تاريخلا ةريثك ةنيدم يهو فيفخ موي مهكلم

 ىلإ ثكارخرخ نمو كرتثلا دالب نم قافآلا رئاس هب زهجتب ريثك ديدح

 ةريحن ىمستو ةريبك ةريحب ىلع وخرفن ةنيدمو لحارم عبرأ وخضن ةئيدم

 .ثراوك

 وهو ءاملا ىلع خرفيو ضيبي ريثك ريط اهبو ولح اهؤام ةريحبلا هذهو
 ةريحبلا هذه ىلإو ناولألا بورضب شقربم دهدهلاب ىمسملا رئاطلاب هيبش

 .اهبشعو اهعيبر ةرثكل كرثلا نم ريثك عجتني

 ةلصتم ةرامعيف فافخ لحارم عبرأ نافاخخ ةئيدم ىلإ وخضن ةنيدم نمو

 يهو نارشن ىلإ اهنمو عضوم ىلإ عضوم نم نولقتني ةلاحر نعاوظ موقو

 ىلع زغزغتلل ةنسح ةنيدم يهو لحارم تس لامشلا ةهج يف ةريبك ةنيدم

 هيتيحان يف حرست ةنيدملا هذه لهأ يشاومو نيئفضلا بيصحخخ ريبك ربن

 عمجيو دروزاللا راجحأ ربلا اذه يف دجويو تاعانصو تاراجت اهبو هيبناجو

 ىلإو تاماشلا دالب رئاسو قارعلاو ناسارخن ىلإ لمحيف ةريثك لج هنم ان

 هلل دمحلاو رشاعلا ءزجلا اذه مامتب كثلاثلا ميلقإلا يف لرقلا انب ىهتنا انه

 .اريخأو الوأ

 [عزجلا هولتيوإ هلل دمحلاو ... ثلاشلا ميلقإلا نم رشاعلا [عءرجلا رج
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 أل مةعططاو معرس, جلو مصر نإك طار طموح هدهزن )ع عؤجوتس عل
 م7 ترززن روصو م ور ررزب كمت منأع مج جرمعارهتامهأ هييمدد, اد ءاننوتو
 زو مصوصنلمج للم هوم هدده معاد مل روياعستتب ةللااتمالا عجوز رامو لإ
 ةيسترؤتو رجدو /اجع مديط[ئءابج تيععزت طرب ع ميسو ءييرمج ينجو وهز براوزم
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